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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 

MEDA – en platt 
gigant som drivs av 
entreprenörskap

Stärk hela ekosystemet för 
att Life Science ska blomstra

HälsaFörMig 
– det personliga hälsokontotStegvist godkännande 

– en samverkansmodell för 
utveckling och introduktion 
AV NYA LÄKEMEDEL
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FÖRÄNDRAT
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PÅ 

UNDERLIVET

Våra kommunikationsinsatser till läkare har drivit på den utvecklingen. 

Tillsammans med vår kund har vi byggt ett starkt varumärke som resulterat i den högsta 

förskrivningen per capita i världen. Och det har vi gjort på en marknad där fokus har varit 

östrogenets negativa effekter.

Caset visar styrkan i väl underbyggd B2B-kommunikation. Det går att påverka. Strikta regler 

och cementerade uppfattningar till trots. Det är många kvinnor tacksamma för.

Sjukvårdsmarknaden med hård konkurrens om beslutsfattares uppmärksamhet har varit vår 

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

Idag erbjuds kvinnor lokalt östrogen.

Så var det inte för tio år sedan.

En sjukt bra byrå
www.lopgbg.se

031-779 99 90
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ledare

Häng med – avstå från godis 
fram till påsk!
Först och främst vill jag avtacka Karin Eriksson, Vinnova och Per Hedlund, 
HCO, som efter en lång och trogen tjänst valt att lämna redaktionsrådet efter 
fina insatser och otaliga artiklar på sina samveten. Per har dessutom varit 
kursledare för vår produktchefsutbildning under många år. Lycka till framöver.

På väg till jobbet i dag lyssnade jag min vana trogen på P1 (gubbvarning). 
Frida Boisen, chefredaktör på GT satt i studion och berättade om att de 
startat en kampanj för att minska godisätandet i Sverige. Bakgrunden är att 
Sverige konsumerar mest godis i hela världen. Jag behöver ju inte förklara för 
er i läkemedelsindustrin att överkonsumtion av godis leder till fetma, diabetes 
etcetera. 

Kampanjen syftade till att göra februari till en godisfri månad. Då tänkte jag – 
med hjälp av min enorma makt som chefredaktör för Pharma Industry – starta 
en motsvarande kampanj. 

Själv slutade jag att äta godis på nyårsdagen. Jag har ett närmast bulimiskt 
förhållande till godis. Även om jag aldrig köper godis åt mig själv utan bara till 
mina barn så finns det, när de på fredagen ätit vad de orkar ur var sin påse, 
ofta en ansenlig mängd kvar. Raskt tuggar jag i mig detta utan att blinka. 
När jag väl bestämt mig för att ha ett godisförbud blev det mycket enklare för 
mig, jag hade ett beslut att förhålla mig till. 

Så jag uppmanar alla som läst så här långt att från och med nu sluta äta 
godis åtminstone fram till påsk. Försök även att få med era barn på detta.    
Det är ju faktiskt kanske för dem det är viktigast att minska konsumtionen av 
godis och läsk. Att sluta på påskafton med ett mål i sikte att få äta godis då 
och bibehålla våra traditioner borde vara en rimlig målsättning. Är ni med?

Niclas Ahlberg
chefredaktör
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People based solutions for the life science industry

www.mimerex.com

Vi genomför vårdprojekt i samarbete  
med sjukvården och läkemedelsindustrin

www.adxto.com

Adxto Care är registrerad som vårdgivare hos Socialstyrelsen

SMARTARE VÅRD
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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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Carlo Ciaparelli  
ny vd för IMS Health i Norra Europa

Carlo Ciaparelli har mer än 17 års erfarenhet från både läkemedelsindustrin och 
konsultverksamhet i Europa. Innan han började på IMS 1999 var han verksam ett 
antal år som konsult och fick omfattande erfarenhet inom prissättning och ersätt-
ning samt inom hälsoekonomi och regulatoriska frågor. 

Under sin tid på IMS har Carlo Ciaparelli bland annat varit ansvarig för om-
världsbevakning och prognoser, lett det strategiska analysarbetet av bland annat 
ekonomiska och politiska trender, olika marknaders situationer, samt prissätt-
ningsstrategier. Han har också varit chef för IMS’ affärsområde Commercial Ef-
fectiveness Services i Norra Europa där han ledde arbetet med att bygga och im-
plementera olika kommersiella lösningar. 

Carlo Ciaparelli har en utbildning inom biologi från Università Statale i Milano 
samt en masterutbildning i journalistik från Università of Ferrara i Italien. 

Källa: IMS Health

Förstärkning på Scandinavian Development Services

Åsa Karlsson, PhD, har börjat på Scan-
dinavian Development Services (SDS) 
som projektledare och specialist inom 
Clinical Development. Åsa kommer att 
arbeta med flera projekt i klinisk fas med 
planering av utvecklingsprogram, myn-
dighetskommunikation och regulatorisk 
support, fas I–III. Åsa har erfarenhet 
från utvecklingsarbete i mindre life sci-
ence-företag och kommer senast från In-
Dex Pharmaceuticals där hon var pro-
jektledare för projekt från pre-klinisk fas 
till fas III samt regulatoriskt utvecklings-
arbete. Hon har sedan tidigare även en 
bakgrund inom akademisk klinisk och 
pre-klinisk forskning.

Källa: Scandinavian Development 
Services

Tack Karin Eriksson och Per Hedlund!

PI vore ingenting utan redaktionellt innehåll. Av 
den anledningen är vårt redaktionsråd en viktig 
komponent för att ständigt försöka hitta upp-
slag till aktuella artiklar. Karin Eriksson och Per 
Hedlund har efter en lång och trogen tjänst be-
stämt sig för att hoppa av redaktionsrådet då 
både har lämnat den centrala delen av läkeme-
delsindustrin och tycker att det vore bättre att 
få in nya personer med fötterna i matjorden. Vi 
på redaktionen står upp och ger dem en app-
låd. TACK!

Anders Kristensson  
ny vd för Lilly i Norra Europa

Anders Kristens-
son har arbetat på 
L i l l y  s e d a n  å r 
2000 och började 
s in kar r i ä r  med 
lanseringen av po-
tensläkemedlet Ci-
alis. Sedan dess 
har han haft flera 
l edande befa t t -
ningar inom för-
säljning och mark-
nadsföring.

– Lilly har en spännande period framför sig 
med den bästa produktportföljen i företagets 
historia. Vi har nya produkter på gång inom så-
väl onkologi, diabetes, psoriasis och reumatoid 
artrit samt andra sjukdomsområden där vårdbe-
hoven är stora. Det är en stimulerande utma-
ning att jobba för att snabbt och effektivt intro-
ducera de läkemedel som blir godkända så att 
patienterna som har behov kan få dem, säger 
Anders Kristensson.

Anders Kristensson är 40 år och tillträdde 
den nya tjänsten den 1 februari. 

Lilly är ett amerikanskt globalt läkemedelsfö-
retag med närmare 40 000 medarbetare varav 
cirka 100 i Sverige. Ett flertal svenska medar-
betare har gjort internationell karriär i företaget, 
bland andra Patrik Jönsson, som är vd för verk-
samheten i Japan och Jan Lundberg, som är 
global chef för Lillys forskning och utveckling 
som omsätter drygt 5 miljarder USD per år.

Källa: Lilly

notiser och pressklipp



Kurs i presentationsteknik och kommunikation 
27-28 april, 2015

Sjöfartshuset i Stockholm

Ashfield Nordic i samarbete med Coaching i 
Näringslivet anordnar en utbildning, direkt till företag 
inom läkemedel och medicinteknik, för att förbättra och 
vässa din förmåga att kommunicera mer effektivt. 

Vill du kommunicera och presentera 
mer effektivt?

Mer information om Ashfield Nordic och Coaching i Näringslivet 
hittar du på respektive hemsida. Välkommen!
www.coachinginaringslivet.se         www.ashfieldhealthcare.com

Läkemedelsbranschen har förändrats snabbt de senaste åren och 
andra kundgrupper och områden blir allt viktigare. Oavsett vad 
du arbetar med på dagarna, har du dock en sak gemensamt med 
alla andra företag där du kan göra skillnad - det finns alltid 
kunder/personer som du måste övertyga, motivera och inspirera. 
Förmågan att kommunicera är inte bara viktig, den är helt 
nädvändig för att lyckas. 

Under två dagar får du lära dig hur du talar på ett sätt som inger 
förtroende, som gör att budskapet når fram och att de som lyssnar 
är beredda att agera på det som sägs. Två erfarna coacher håller i 
utbildningen. Presentationerna filmas och du får personlig 
återkoppling i enrum i anslutning till varje presentation du tränar. 
Mer information om kursen lämnas av Niklas Eriksson, 
niklas.eriksson@ashfieldhealthcare.com alt. 070-466 31 09

Anmälan: niklas.eriksson@ashfieldhealthcare.com
Sista dag för anmälan: 8 mars 2015
Max antal deltagare: 10 personer - anmäl dig redan idag
Kostnad: 13 900 per person exkl. moms
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Love Linnér börjar på Sofus
Love Linnér börjar på 
S o fus  Regu l a to r y 
Affairs som ansvarig 
för market access. 
Han har en PhD i far-
makologi och kom-
mer t i l l  Sofus från 
Tandvårds- och Läke-
medelsförmånsverke 
(TLV), där han har ar-
betat sedan 2005. 

Förutom lång erfarenhet av handläggning och om-
prövningar av subventionsbeslut, har Love Linnér varit 
högst delaktig i att utveckla myndighetens verksamhet 
och metoder relaterat till generikamarknaden samt i 
utvecklingen av evidensbaserad prissättning. 

Love Linnér tillträder sin tjänst på Sofus i mars 
2015 och förstärker Sofus kompetens inom prissätt-
ning/subvention och market access i de nordiska län-
derna.

Källa: Sofus

Xiapex får EU-godkännande för behandling 
av Peyronies sjukdom

EU-kommissionen har godkänt Xiapex (clostridium 
histolyticum kollagenas) för behandling av vuxna män 
med Peyronies sjukdom med en påtaglig plack och 
krökning av penis på minst 30 grader vid behand-
lingsstart. Peyronies sjukdom orsakas av en kollagen-
rik, ärrliknande vävnad som bildas på penisskaftet un-
der huden.

Xiapex är sedan december 2013 godkänt av den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, för be-
handling av Peyronies sjukdom med en påtaglig plack 
och krökning av penis på minst 30 grader vid behand-
lingsstart. Xiaflex® (collagenase clostridium histolyti-
cum) är varumärket för Xiapex i USA.

Xiapex är även godkänt i EU för behandling av Du-
puytrens kontraktur hos vuxna patienter med en tydlig 
sträng i fingret. 2013 tecknade Sobi och Auxilium 
Pharmaceuticals Inc. ett avtal som ger Sobi exklusiva 
rättigheter att kommersialiera Xiapex för Dupuytrens 
kontraktur i 71 länder i Europa, Asien och Afrika. 

Sobi har marknadsföringsrättigheterna (MAH) för 
Xiapex i 28 EU-länder, samt Norge och Island.

Källa: SOBI

notiser och pressklipp

Medivir minskar sin ledningsgrupp

Medivir har omorganiserat sin ledningsgrupp för att effektivisera och skapa 
ökat fokus i verksamheten. Efter förändringen består bolagets ledningsgrupp 
av sex personer, inklusive verkställande direktören, mot tidigare åtta personer. 
Man har också inrättat två nya funktioner, dels Strategic Business Develop-
ment, som är en sammanslagning av Corporate Development och Business 
Development, dels Finance & Administration, som är en sammanslagning av 
den nuvarande Finance & Administration-funktionen och Corporate Affairs & 
IR.

– Jag vill skapa en mindre och mer effektiv ledningsgrupp med färre och 
starkare funktioner. säger Niklas Prager, verkställande direktör för  Medivir. 
Med den struktur och sammansättning som ledningsgruppen nu får är jag över-
tygad om att vi kommer att kunna arbeta mer fokuserat och leverera ännu bättre 
resultat vid implementeringen av vår uppdaterade strategi samt i ledarskapet av 
bolaget. 

Ledningsgruppen kommer att förstärkas av två nya medarbetare med lång 
erfarenhet inom strategisk affärsutveckling och finansiell styrning. Ny chef för 
Strategic Business Development blir Christine Lind. Ny CFO, med ansvar även 
för IR, blir Ola Burmark.

Christina Kassberg, Rein Piir, Paul Wallace och Håkan Wallin har valt att 
lämna bolaget den sista februari. 

Den nya organisationen träder i kraft den 1 mars 2015.
Källa: Medivir

Utökat användningsområde för Xarelto vid förmaksflimmer

De flesta patienter med förmaksflimmer måste någon gång genomgå konverte-
ring av sitt flimmer för att hjärtat ska få tillbaka sin normala sinusrytm. För att 
minska risken för blodpropp i samband med behandlingen ges som rutin i dag 
blodförtunnande läkemedel under minst tre veckor före konverteringen, samt i 
regel fyra veckor efter genomförd behandling. Uppdateringen av den europe-
iska produktesumén för Xarelto bygger på resultaten från studien X-VeRT, som 
presenterades under september 2014. Resultaten från studien visade att pa-
tienter med allvarligt förmaksflimmer som genomgick konvertering för att stabi-
lisera hjärtrytmen, kunde korta tiden till behandling med i genomsnitt åtta da-
gar om de behandlades med Xarelto i stället för med Waran.

Studien visade även att den numeriska risken för hjärtrelaterade händelser 
och allvarliga blödningar var 24 procent lägre för de patienter som behandla-
des med Xarelto, jämfört med de som fick Waran. Dessutom var den numeris-
ka risken för hjärt-kärlhändelser 50 procent lägre för Xarelto-patienterna jäm-
fört med dem som fick Waran.

Källa: Bayer

la: SOBI
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notiser och pressklipp

Sivextro – nytt antibiotikum från MSD

Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel, CHMP, vid eu-
ropeiska läkemedelsmyndigheten EMA, rekommenderar att Sivex-
tro (tedizolid fosfat) från MSD godkänns för behandling av akut 
bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion hos vuxna.

Sivextro är ett antibiotikum av klassen oxazolidinoner och ges in-
travenöst eller oralt en gång per dag för att behandla allvarliga infek-
tioner som orsakas av vissa grampositiva bakterier, inklusive MR-
SA-stammar (meticillinresistenta stafylokockstammar) och patogena 
streptokocker. MSD förvärvade Sivextro genom köpet av det biome-
dicinska företaget Cubist Pharmaceuticals, Inc.

Det positiva utlåtandet från CHMP kommer nu att granskas av 
den Europeiska kommissionen. Det slutgiltiga beslutet kommer att 
gälla i alla 28 EU-medlemsstater samt Island, Norge och Liechten-
stein. I kliniska prövningar var de vanligaste biverkningarna för Siv-
extro illamående, huvudvärk, diarré, kräkningar och yrsel. Sivextro 
är godkänd i USA för behandling av akut bakteriell hud- och mjuk-
vävnadsinfektion orsakad av vissa grampositiva mikroorganismer.

Källa: MSD

Otezla godkänd för behandling av psoriasis och 

psoriasisartrit
Otezla (apremilast) är avsett för behandling av måttlig till svår kro-
nisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte svarat på eller som 
har någon kontraindikation mot eller är intoleranta mot annan syste-
misk behandling inklusive ciklosporin, metotrexat och psoralen och 
ultraviolett A-ljus (PUVA).

Dessutom är Otezla, ensamt eller i kombination med sjukdoms-
modifierande antireumatiska läkemedel (DMARD), avsett för be-
handling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter som har 
visat otillräckligt svar eller som har varit intoleranta mot tidigare 
DMARD-behandling.

Otezla är den första behandlingen av en ny klass systemiska, 
icke-biologiska behandlingar för psoriasis och psoriasisartrit med 
en ny verkningsmekanism, och den uppfyller ett icke-tillfredsställt 
medicinskt behov.

Den nya behandlingen är en tablett som tas två gånger om da-
gen, en PDE4-hämmare som verkar inuti cellen och minskar sjuk-
domsaktiviteten. Otezla har en fördelaktig biverkningsprofil och den 
har inte fått något europeiskt krav på läkemedelsspecifik screening 
eller pågående monitorering i laboratorium.

Källa: Celgene

Ofev är godkänd inom EU för behandling av 

idiopatisk lungfibros
Ett nytt läkemedel som kan bromsa försämringen av lungfunk-
tionen vid idiopatisk lungfibros med över 50 procent har nu 
godkänts av EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Omkring 1 500 
personer i Sverige beräknas ha denna ovanliga men svåra lung-
sjukdom. Det finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder 
där annars lungtransplantation är enda möjligheten till bot. Lä-
kemedlet har av Cleveland Clinics placerats på listan över de 
tio medicinska innovationer som bedöms få störst betydelse un-
der 2015. 

Vid lungfibros uppstår en inflammation och bindväv bildas i 
och mellan de små lungblåsorna (alveolerna). Lungorna blir ste-
la och blodets syresättning försämras. Oftast går det några år 
innan symtom som allt svårare andfåddhet gör att patienten sö-
ker vård. Sjukdomen är kronisk och överlevnaden efter diagnos 
är vanligen mellan två och fem år.

Ofev (nintedanib) har tagits fram av Boehringer Ingelheim 
och är en så kallad tyrosinkinashämmare. Den verkar genom att 
rikta in sig på tillväxtfaktor-receptorer vilka sannolikt har betydel-
se för mekanismerna bakom idiopatisk lungfibros. Samma läke-
medel, men med namnet Giotrif, är även godkänt för behandling 
av en särskilt typ av icke småcellig lungcancer.

– Det är mycket välkommet med en ny behandling för dessa 
svårt sjuka patienter, säger Magnus Sköld, professor i lung-
medicin vid Karolinska institutet. Att kunna bromsa upp sjukdo-
mens ofta snabba förlopp är givetvis viktigt. 

Källa: Boehringer Ingelheim

Pharmajobb appen klar 
för nedladdning!
I samband med att vi gjorde om vår 
webbplats har det tagit en stund att 
anpassa appen till den nya webb-
platsen. 

Nu fungerar det igen och den 
finns klar för nedladdning för både 
i-phone och android.

Om ni tycker det är bättre att få ett mail varje fredag med de 
senaste lediga tjänsterna inom lifescience kan ni gå in på phar-
majobb.se och teckna er för nyhetsbrevet.
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kandidater och ett 
gigantiskt nätverk



14   pharma industry nr 1-15

framtidsscenario

Är Sverige ett konkurrenskraftigt land för life science? 
Den frågan ställs i en ny rapport som konsultföreta-
get Vasco Advisers har gjort på uppdrag av LIF – de 

forskande läkemedelsföretagen. Rapporten stod i centrum på 
ett seminarium i Stockholm den 3 december 2014.

Svensk life science mår i grunden ganska bra med bra 
forskning och ett antal livskraftiga företag konstaterade Pa-
tric Källman, författare till rapporten. 

– Men Sverige tappar marknadsandelar på den globala 
arenan. Generellt sett ligger Sverige i topp när det gäller 
innovationsklimatet, men vi släpar efter när det gäller life 
science, sade han.

Sjukvårdsreformer har trängt ut innovationer
En orsak är bristande samverkan mellan sjukvården och 
industrin. Industrin påverkas kraftigt av de sjukvårdsre-
former som har genomförts i stort sett hela Västeuropa där 
alla länder med liknande åtgärder försöker pressa ned kost-
nader och få ut mer sjukvård för satsade pengar. 

– Detta är i grunden bra, men när man pressar ur luft ur 
systemet minskar utrymmet för innovation.

Samtidigt har effektiviteten minskat i läkemedelsindu-
strin. Det tar längre tid och kostar mer att utveckla nya lä-
kemedel. 

– Vart nionde år halveras antalet nya läkemedel per sat-
sad forskningskrona. Till en del beror det på högre myn-
dighetskrav på kvalitet och säkerhet, men också på att det 
blir allt mer komplext att utveckla nya läkemedel, sade Pa-
tric Källman.

Industrin har två sätt att förbättra kostnadseffektiviteten: 
minska kostnaderna för att möta en minskande betalnings-
vilja och/eller satsa på ökad innovation för att få fram nya 
läkemedel och nya arbetsformer – till exempel så som Ast-
raZenecas forskningshub i Mölndal. 

Stärk hela ekosystemet för att  
Life Science ska blomstra
För att svensk life science ska kunna återta tappad mark krävs ett väl fungerande 
ekosystem utan svaga länkar. Det behövs bland annat högklassiga forskare, en 
forskningsdriven sjukvård samt centrala processer som stimulerar och välkomnar 
innovationer och inte bromsar dem. Det skriver konsultföretaget Vasco Advisers i 
en rapport de gjort på uppdrag av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Sverige tappar marknads-
andelar på den globala 

arenan. Generellt sett ligger 
Sverige i topp när det gäller 
innovationsklimatet, men vi 
släpar efter när det gäller life 
science.
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Nedläggning i Södertälje öppnade mångas ögon
Helene Hellmark Knutsson är minister i regeringen med an-
svar för högre utbildning och forskning. Hon har tidigare 
varit finanslandstingsråd (S) i opposition i Stockholms läns 
landsting, SLL. Hon sade att nedläggningen av AstraZe-
necas forskningsanläggning i Södertälje år 2012 var ett så 
kallat sputnik moment, det vill säga en händelse som fick 
många att inse situationens allvar.

– Det blev en illustration över tillståndet för svensk life 
science-industri. Men sedan dess har det gjorts enorma 
kraftsamlingar. Den förra regeringen gjorde flera stora, bra 
och viktiga investeringar, inte minst inom forskningspoli-
tiken. Det handlar om infrastruktur för forskning men ock-
så utredningar som har föreslagit konkreta åtgärder för att 
samla aktörerna, sade hon.

Men det behövs ännu mer. Den nya regeringen med So-
cialdemokraterna och Miljöpartiet vill formulera en life 
science-strategi och skapa ett innovationsråd där livsveten-
skaperna blir ett viktigt område. 

Staten kan skapa bättre villkor 
Sverige har goda förutsättningar även om vi borde kunna 
använda dem mycket mer, menade Daniel Forslund, landets 
förste innovationslandstingsråd och verksam i SLL. 

– Vi ska inte glömma bort historiken med flera fram-
gångsrika företag som gjort skillnad och vi har många dy-
namiska miljöer, inte minst i Stockholmsområdet. Att vi 
har tappat gör mig bekymrad, sade han. 

På nationell nivå kan regeringen skapa bättre villkor för 
innovation till exempel genom ändrade skatteregler och 
överenskommelser med branschen. 

Anders Blanck, verkställande direktör för LIF, betonade 
att ett väl fungerande life science handlar om ett helt eko-
system med forskning, industrin, sjukvården, myndigheter 
och patienter i samverkan. Han lyfte tre grundförutsätt-
ningar för ett stärkt svensk life science. 

– Det behövs excellenta forskare och forskningsmiljöer. 
Det behövs en forskningsdriven sjukvård i toppklass. Och 
centrala myndigheters processer måste vara transparanta, 
effektiva och inriktade på att åtminstone inte bromsa inno-
vationer, sade han.

Formulera konkreta åtgärder
Vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom, moderator under 
seminariet, frågade panelen vad en strategi för life science 
kan bidra med.

– Framför allt gäller det att formulera och genomföra 
konkreta åtgärder. Vi har också pratat för lite om indivi-

Släck inte glöden, 
kväv inte talangerna 

ute i vården, inom akademin 
och före tagen. Vi måste 
prata om individerna.
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derna som ska genomföra förändringarna. Det handlar om 
forskare, det handlar om entreprenörer. Det behövs bättre 
långsiktiga villkor för dem som vill forska, utrymme för ett 
större risktagande i forskningen och bättre kvalitet i den 
högre utbildningen, sade Helene Hellmark Knutsson.

– Vi måste ge dem som forskar tid att orka hålla på med 
både sjukvård, utveckling och forskning. Det behövs inves-
terare, kapital med mera, men det är i mötena mellan dessa 
människor som innovation uppstår. Jag vill att vi försöker 
skapa attraktiva talangklimat snarare än attraktiva före-
tagsklimat, sade hon.

Vården måste sluta kväva glöd med våta filtar
Daniel Forslund, som tidigare har arbetat med innovation på 
Vinnova, instämde i detta.

– Släck inte glöden, kväv inte talangerna ute i vården, 
inom akademin och företagen. Vi måste prata om indivi-
derna. Tyvärr slänger vi ledare i vården ibland ut en våt filt 
som släcker glöden och det måste vi sluta med. Ska vi göra 
innovation till ett kärnuppdrag i vården så måste vi ut-
veckla ett innovationsledarskap på alla nivåer i vården, 
sade han. 

Men hur ska ett sådant ledarskap pressas in i en vårdap-
parat som redan är hårt pressad,  frågade Lisa Kirsebom.

– Ett mer värdebaserat ersättningssystem är en väg att 
gå, svarade Daniel Forslund.

– Det behövs också ett belöningssystem för individerna 
som driver innovation kompletterade Helene Hellmark 
Knutsson. Hur uppmärksammar vi de som bidrar med nya 
idéer?

Hitta nya sätt att ersätta det nya
Alla var eniga om att det behövs en samordning och att alla 
olika parter går i samma riktning. Men en komplicerande 
faktor är maktuppdelningen i stat, landsting och kommu-
ner, påpekade Anders Blanck. Alla är självständiga och 
ingen bestämmer över de andra.

– Det är en utmaning att komma överens, det ska vi inte 
sticka under stol med, sade han.

En annan utmaning är hur begreppet innovation och till-
lämpningar av innovation definieras och mäts. Inom aka-
demin finns ett sätt att mäta framgångsrik forskning. I vår-
den finns flera sätt att mäta hur effektiva olika insatser är. 
För företag handlar det om att sälja och göra vinst för att 
överleva. Detta bildar en bakgrund till att innovativa läke-
medel och medicinteknik har så svårt att ta sig in i sjukvår-
den i dag. När de olika parterna ska jobba ihop behövs ett 
gemensamt synsätt.

– Det vi inte har i Sverige i dag är ett förutsägbart sätt att 
ersätta det nya. För det ska konkurrera med det gamla och 
beprövade. Vi måste hitta nya sätt att dela risker, inte bara 
mellan företag och sjukvården utan även med staten. I den 
gränsytan måste vi hitta nya kreativa sätt att välkomna 
innovationer – annars kommer vi inte vidare, sade Anders 
Blanck.

STEN ERIK JENSEN
frilansjournalist

Daniel Forslund och Helene Hellmark Knutsson. Foto: Internetfoto, 
Patric Lindén.

Industrin har två sätt 
att förbättra kostnads-

effektiviteten: minska kost-
naderna för att möta en mins-
kande betalningsvilja och/
eller satsa på ökad innovation 
för att få fram nya läkemedel 
och nya arbetsformer.
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Det är dags att göra det lättare 
för Sveriges invånare att enga-
gera sig i sin hälsa. Därför har 

eHälsomyndigheten fått uppdraget av 
regeringen att utveckla det personliga 
hälsokontot – HälsaFörMig. Det hand-
lar om en virtuell lagringsplats där du 
kan samla information om exempelvis 
dina vaccinationer, dina läkemedel el-
ler en kopia av din journal. I stället för 
att ringa runt till vårdgivare och be om 
papperskopior ska det vara möjligt att 
spara informationen elektroniskt i ditt 
hälsokonto. Hur du vill använda hälso-
kontot och vilken information du vill 
spara där är upp till dig. Du behöver 
inte vara sjuk för att ha nytta av häl-
sokontot utan ska även kunna ansluta 
applikationer för att följa upp egenvård 
och friskvård.

För tre år sedan tog regeringen ini-
tiativ till att utveckla den nya nationel-
la tjänsten för digital lagring av hälso- 
och vårdinformation. Genom att alla 
får elektronisk tillgång till sin egen 

vårdinformation ska HälsaFörMig sti-
mulera till ett ökat engagemang i den 
egna hälsan, stärka patientmedverkan 
i vården och skapa förutsättningar för 
nya användbara tjänster och appar. Re-
geringens bedömning är att HälsaFör-
Mig ska bli ett effektivt stöd för den 
enskilde individen när han/hon plane-
rar, genomför och följer upp livsstilsre-
laterade förändringar samt vid hälso- 
och sjukvårdsrelaterade händelser. 

Svårt att hålla reda på alla upp-
gifter
Det hela ser ju väldigt bra ut på pap-
peret, men det behövs några saker 
till innan invånarna börjar använda 
tjänsten, som kommer att vara gratis. 
Det krävs en teknisk lösning, använ-
dare och inte minst en eldsjäl som 
driver projektet. Eva Leach Elfgren 
är avdelningschef för tjänster riktade 
till privatpersoner inom eHälsomyn-
digheten, och den som drivit projektet 
från början.

 – det personliga hälsokontot 
som ger överblick över din hälsa

Inom ett år ska eHälsomyndigheten kunna lansera en 
digital tjänst – ett personligt hälsokonto som håller 
reda på all hälsorelaterad information som man väljer 
att lägga in på sitt konto. 



20   pharma industry nr 1-15

– Det ligger i tiden att vi vill veta 
mer om vår hälsa och bli mer delaktiga 
i mötet med våra olika vårdgivare. Ett 
hälsokonto möjliggör att vi får en hel-
hetsbild över samtliga vårdkontakter, 
vilket i sin tur kan bidra till en säkrare 
vård. 

De informationsområden som Soci-
aldepartementet har beslutat att vi bör 
få tillgång till i ett första steg är läke-
medel, medicinsk information, vacci-
nationer, kronisk sjukdom, data från 
mödravårdscentraler, barnavårdscen-
traler samt hälso- och friskvårdsinfor-
mation.

– Vi har så många uppgifter vi behö-
ver hålla reda på i vardagen och som är 
besvärliga att få fram. Därför behövs ett 
verktyg för att hålla reda på allt hälso-
relaterat. Ett ställe där information om 
mediciner, sjukdomar, vaccinationer 
finns lagrade. Men också ett ställe där 
det skulle gå att föra in träningsresultat, 
uppgifter från optikern, tandläkaren 
och annat, säger Eva Leach Elfgren. 

– Så sent som i dag berättade en 
kompis som fyllde i en sjukförsäk-
ringsblankett om svårigheten att kom-
ma ihåg sina sjukdomar och åkommor. 
Där hade det varit perfekt om hon kun-
nat logga in på sitt hälsokonto och se 
allting samlat på ett ställe. 

Spara, överblicka och administrera
Till att börja med är det personliga 
hälsokontot tomt. Den som äger kontot 
bygger sedan upp det med uppgifter 
som man vill ha lagrade , till exempel 
läkemedel- och vaccinationslistor. För 
att kunna fylla hälsokontot med infor-
mation måste vården kunna göra en 
elektronisk utlämning till hälsokon-
tot. eHälsomyndigheten har i ett för-
sta skede tecknat avtal med ett antal 

aktörer för att de ska lämna ut sådan 
information. Det ska vara möjligt att 
prenumerera på information till ett 
hälsokonto och ansluta appar som 
hjälper den enskilde att använda dem. 
För den som vill hjälpa sina gamla 
föräldrar att till exempel hålla reda 
på sina läkemedel kan informationen 
inhämtas via hälsokontot, givet att 
föräldrarna tillåter åtkomst. Troligen 
kommer detta att bli en ganska vanlig 
företeelse. Det ska också vara möjligt 
för föräldrar med minderåriga barn att 
se sina barns information.

Bättre hälsokontroll ligger i tiden
Det ligger i tiden att ta större ansvar 
för och att ha bättre koll på sin hälsa. 
Årets julklapp 2014 blev som bekant 
träningsarmbanden som håller reda på 
hur mycket du rör dig och hur du sover. 
Dessa armband utvecklas mot att samla 
allt fler uppgifter för att ge en bättre 
bild av användarens hälsotillstånd.

– Vi har märkt ett stort intresse från 
tredjepartsleverantörer som marknads-
för träningsarmband av olika slag. 
Uppgifterna från armbanden skulle 
också kunna kopplas in till HälsaFör-
Mig för att få en samlad bild av perso-
nens hälsoläge och därmed få möjlig-
het att göra något åt det om det skulle 

behövas. Även de tjänster som håller 
reda på olika träningsaktiviteter, till 
exempel Runkeeper, skulle kunna 
kopplas samman, säger Eva Leach Elf-
gren. Men jag kan också tänka mig att 
uppgifter från optikern eller tandläka-
ren läggs in, vilket är mycket bra om 
man till exempel flyttar.

– Den övergripande tanken är att det 
är individens eget intresse för sin hälsa 
som ska styra vad HälsaFörMig ska 

innehålla och hur det används. Själv-
klart kan användaren radera uppgifter 
närhelst den önskar.

Automatiserade påminnelser 
Några områden där intresset av att få 
överblick över sin information troligt-
vis är stort är vaccinationer, uppgifter 
från mödravården och läkemedel. Att 
komma ihåg när man vaccinerade sig 
och när det är dags att fylla på med en 
ny vaccination kan vara svårt. Genom 
att använda HälsaFörMig informatio-
nen och ansluta en app kan det bli möj-
ligt att få ett påminnelsemejl när det är 
dags för en ny vaccination. Samma sak 
kan ske med läkemedel av olika slag el-
ler uppgifter om allergiska reaktioner i 
samband med läkemedel som kan vara 
livsviktiga att ha koll på. De som har 
kroniska sjukdomar som kräver åter-
kommande insatser, liksom föräldrar 
med små barn kan få påminnelser om 
när det är dags för olika insatser.

Finns det då inga begränsningar för 
vilken information om sig själv som 
man kan rekvirera ur systemen? 

– Jo, den information som kan vara 
till men för patienten kommer inte att 
lämnas ut. Men det är väldigt ovanligt. 
Exempelvis besked om svåra sjukdo-
mar ska förmedlas av sjukvårdsperso-
nal så att patientens informationsbe-
hov och eventuell oro bemöts i det per-
sonliga mötet eller samtalet. 

Finansieras av eHälsomyndigheten 
– gratis för användarna
Bakom HälsaFörMig står eHälsomyn-
digheten som i sin tur lyder under So-
cialdepartementet. Tjänsten är alltså 
statlig och gratis för användaren. In-
formation som lagras ska omges av 
hög säkerhet. All information ägs av 
användaren, som dock kan välja att ge 
tillgång till andra. Användaren kan 
när som helst välja att radera sin in-
formation eller hela den yta man ad-
ministrerar.

Det är särskilt viktigt att den elek-
troniska infrastrukturen säkerställer 
integritet och sekretess, och samtidigt 
är generisk och oberoende av specifika 
marknadsaktörer. Tjänsten är som sagt 
en så kallad molntjänst där filerna lig-
ger lagrade och tillgängliga via inter-
net. Detta kan upplevas som en säker-
hetsfråga, men Eva Leach Elfgren har 
svar till oroliga användare.

Det handlar om så kallad moln  -
tjänst, en virtuell lagringsplats där 

du kan samla information om exempelvis 
dina vaccina tioner, dina läkemedel eller 
en kopia av din journal.

patientmakt
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– I upphandlingen har vi ställt krav 
på att uppgifter endast får lagras inom 
EU eller EES (EU plus Island, Liechten-
stein och Norge) samt att de lagar, för-
ordningar och föreskrifter som gäller 
för personsuppgiftsbehandling ska föl-
jas. Självklart har väldigt mycket tid 
och kraft ägnats åt att göra denna tjänst 
säker. 

Genom ett enhetligt regelverk för 
applikationer och tjänster blir det dess-
utom möjligt för både offentliga och 
kommersiella aktörer att vara informa-
tionslämnare och applikationsleveran-
törer till tjänsten.

Förebilder i både Finland och USA
Den finska tjänsten www.taltioni.fi är 
ett initiativ från privata och offentliga 
hälsoaktörer och är även den kost-
nadsfri för användaren. Taltioni finns 
även i en svenskspråkig version som 
den nyfikne kan undersöka redan nu. 
Den stora amerikanska vårdorgani-
sationen Kaiser Permanente med nio 
miljoner medlemmar och ett stort antal 
anslutna läkare och vårdinrättningar i 
framför allt västra USA, har också tagit 
fram en tjänst som hjälper medlem-
marna att hålla koll på sin hälsa.

Sjösatt inom ett år
Upphandlingen av den tekniska platt-
formen för HälsaFörMig har över-
klagats vilket har sinkat projektet. 
eHälsomyndigheten väntar nu på ett 
avgörande i Högsta förvaltningsdoms-
tolen. Men när man väl kommer igång 
är den beräknade tiden för att sjösätta 
projektet sex månader. 

– Vi räknar med att alla ska ges möj-
lighet att öppna sitt eget konto inom ett 
år, säger Eva Leach Elfgren.

Tanken är att tjänsten till en början 
ska marknadsföras i blygsam skala 
samtidigt som en utvärdering sker. 
Därefter och med ledning av erfaren-
heterna ska tjänsten breddas. 

– Vi kommer att börja i liten skala 
och utöka och bredda tjänsten vartef-
ter. Vi kommer att stämma av att an-
vändarna är nöjda innan vi gör en bre-
dare lansering. Men intresset är stort 
och det går knappast en dag utan att 
jag blir kontaktad av tredjepartsleve-
rantörer som vill vara med. 

– En viktig inspiratör har varit den 
Parkinsonsjuka föredragshållaren Sara 
Riggare. Hon deltar vid olika evene-
mang och berättar om sin sjukdom och 
om vikten av att ständigt följa upp sin 
hälso- och sjukdomsstatus.

– Vi hoppas att HälsaFörMig ska bli 
ett verktyg som får både vårdgivare 
och patienter att tänka i nya banor och 
kunna nyttja de möjligheter som da-
gens teknik erbjuder. För patienterna 
blir det en möjlighet att både adminis-
trera och sköta sin hälsa, avslutar Eva 
Leach Elfgren.  

EVA REIMERS
kommunikationsdirektör

eHälsomyndigheten

FAKTARUTA HÄLSAFÖRMIG
Ny e-tjänst som lanseras av eHälso-
myndigheten och är ett konto där alla 
svenskar kan samla sina patientjourna-
ler, läkemedelsuppgifter men också trä-
ningsresultat och annat hälsorelaterat.
Lanseras troligen under 2015.

Ett hälsokonto möjliggör att vi får 
en helhetsbild över samtliga vård-

kontakter, vilket i sin tur kan bidra till en 
säkrare vård.
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Sensorekonomin är på stark framväxt. Redan 
till 2020 kommer, enligt exempelvis Cisco och 
Ericsson, 50 miljarder saker att vara trådlöst 

uppkopplade dygnet runt. Med en världspopulation 
2020 på cirka 7,6 miljarder människor betyder det 6,5 
uppkopplade saker per individ. 

Det är dock så mycket mer än individer som är och 
blir uppkopplade. Saker i vår närhet kommer att kom-
municera med varandra utan människors inbland-
ning. Allt mer data kommer att genereras direkt av 
individen i form av självskattningar eller automatiskt 
avlästa sensordata.

Hur vi än vänder och vrider på utvecklingen kom-
mer det att påverka människors sätt att leva och i förläng-
ningen vårt sätt att tänka. Den kommer att påverka hur vi 
delar information och hur vi kommer att agera när det gäl-
ler frågor om integritet, något som kommer att vara olika 
beroende på person och givet sammanhang. Flera under-
sökningar visar att människor är beredda att förhandla bort 
en del av integriteten mot att i stället vinna bättre åtkomst 
till information och kunskap, inte minst inom det medicin-
ska området.1 

Smarta digitala 
lösningar i framtidens 
nätverkssjukvård
Vi lever i en värld där vi ständigt har 
kontakt med internet och kan sköta 
stora delar av våra liv via dator, läs-
platta eller mobil. Men detta är bara 
början till sensorekonomin – där allt 
är uppkopplat hela tiden, av alla, och 
genom allt. Inom hälsosektorn kommer 
digitaliseringen att leda till bland annat 
en större samverkan mellan personal 
och patienter. Det skriver Mats Olsson, 
framtidsstrateg på Kairos Future.

Drygt en fjärdedel av svenskarna har använt program i 
mobiltelefonen relaterade till hälsa och ytterligare en fjär-
dedel kan tänka sig att använda program av detta slag. Yt-
terligare 15 procent har använt sådana program vid ensta-
ka tillfällen.2 

Motivation styr vad människor bestämmer sig för att 
göra, hur mycket, hur ofta och hur länge. Genom att få en 
ökad förståelse för hur olika psykologiska faktorer samspe-
lar över tid i motivationsprocessen genereras bättre kun-
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skap om hur livsstilsförändringar och samverkan i den di-
gitala hälsohanteringen kan skapa en stabil grund för det 
kommande e-hälsoarbetet. 

Silversamhället – både utmaning och möjligheter 
Den ökande andelen äldre än 65 år i kombination med 
en minskande tillgång på vård- och omsorgspersonal be-
skrivs ibland som The Silver Tsunami. Det är en berättelse 
som vi alla haft möjlighet att ta del av under många år och 

något som bland annat SKL gång på gång hotat med när 
man diskuterat landstingens ekonomi. Senast i december 
2014 skriver SKL i sin ekonomirapport: ”Det demografiska 
trycket växlar upp de kommande åren.” Men i samma rap-
port konstaterar man att sjukhusvårdplatserna minskats 
med 25 000 platser de senaste 25 åren, från cirka 50 000 till 
dagens cirka 25 000. Man redovisar också att det är för den 
somatiska vården i åldersgruppen 85+ som den stora kost-
nadshöjningen sker.

Hur vi än vänder 
och vrider på utveck-

lingen kommer det att på-
verka människors sätt att 
leva och i förlängningen 
vårt sätt att tänka.
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Medan silversamhället är en utmaning för vård och om-
sorg innebär det också möjligheter. Den nya marknaden för 
produkter och tjänster som riktar sig till äldre växer. Vi vet 
genom våra framtidsstudier hur de äldre, och inte minst 
deras anhöriga, ser på behov och förväntningar. Samtidigt 
kan vi konstatera att marknadens aktörer varit mycket tre-
vande i sitt arbete att identifiera dessa möjligheter och att 
dra i gång utvecklingen av produkter och tjänster.

EU-kommissionen har nyligen avsatt 175 miljoner Euro 
för ett program som ska utveckla livskvaliteten för de äld-
re i Europa samtidigt som man vill stärka den industriella 
basen. Genom motfinansiering av medlemsländerna och 
industrin ska ytterligare 350 miljoner Euro läggas i potten. 
Listan över projekt som ska utveckla silvermarknaden är 
imponerande och varierad men kanske inte så revolutione-
rande: hemrobotar; virtuella coacher anslutna till biosen-
sorer som kan följa aktivitetsnivåer, blodtryck och vikt; so-
ciala nätverk för exempelvis bensköra; digitala kanaler för 
social interaktion; digitala assistenter för blinda och kom-
pressionsstrumpor med integrerad digital teknologi.

Danmark i täten
Danmark lägger under en tioårsperiod 60 miljarder Euro 
på att utveckla vården på de 16 största sjukhusen och en 
femtedel av denna summa går till att utveckla it-lösning-
arna. Strukturen i den danska vården ska ändras. En del 
i förvandlingen är att hälften av de danska sjukhusen ska 
bort och antalet vårdplatser ska minskas med 20 procent. 
Under samma tidsperiod ska distansvården öka med 80 
procent. Utöver detta ska stora insatser göras beträffande 
standardisering och liksom i Finland ska man ta ett stadigt 
grepp om arbetet med att utveckla begreppsstrukturen för 
datahanteringen.

Vårdplatserna på de återstående större danska sjukhusen 
ska i första hand vara avsedda för de mycket sjuka. En vik-
tig del i utvecklingsarbetet är patientinvolvering, en verk-
samhet som man inte bara pratar om. Till exempel ska jour-
nalhanteringen delas mellan vårdpersonalen och patienten.

Även om inte alla länder lägger lika mycket pengar per 
person som Danmark på en sådan utveckling så har många 
länder ungefär samma ambition. Det demografiska trycket 
i form av en ökande andel äldre, nya fantastiska medicinska 
möjligheter och högre förväntningar på leveransen är någ-

ra av de viktiga drivkrafterna bakom behovet att radikalt 
förändra hälso- och sjukvården.

En annan referenspunkt kan vara Skottland. Visionen 
för hälso- och sjukvården i Skottland är att 2020 ska alla ha 
möjligheten till vårdinsatser och trygghetslösningar i sina 
egna hem eller i en hemliknande miljö med fokus på före-
byggande insatser och egenansvar. Partnerskap, personcen-
trering och prevention är nyckelord.3

Nätverkssjukvård kräver nya konstellationer 
För några år sedan var det Sverige som lyftes fram då digi-
taliseringen inom hälsosektorn skulle exemplifieras. Så är 
det inte längre. Numera kommer bland andra Danmark före 
i rangordningen. Den nationella satsningen i Sverige, som 
startade 2006, har tappat kraft. Men det finns ett offensivt 
utvecklingsarbete i några landsting. 

Till exempel i Stockholms läns landsting är den framtida 
nätverkssjukvården en av huvudpunkterna i landstingets 
framtidsplan. 

I den planen kan man bland annat läsa: ”Ett stort och 
genomgripande utvecklingsarbete inom många områden 
krävs för att möta det ökade behovet av hälso- och sjukvård 
inom de finansiella ramar som anges. Vården ska ges av 
den vårdgivare som är mest lämpad att vårda patienten 
utifrån dennes medicinska behov, behov av omvårdnad och 
behov utifrån funktionsförmåga vid varje tillfälle. Vårdgi-
varna samarbetar kring patienten i nätverk – en ’Nätverks-
sjukvård’ utvecklas.”

Några av nyckelorden i SLL:s framtidsplan är samma 
som finns i Skottlands vision: egenansvar, partnerskap, per-
soncentrering och prevention. På något sätt ska besökstryck-
et minskas på hälso- och sjukvården genom egenansvar och 
prevention. Och när sjukvård och rehabilitering ska sättas 
in ska det i större utsträckning hanteras i den miljö indivi-
den normalt befinner sig. Ofta ska det ske med hjälp av e-
hälsolösningar.

För att åstadkomma den infrastruktur som krävs för det-
ta och för att kunna hantera den sortens logistik krävs nya 
konstellationer och samverkansprinciper. Fler aktörer blir 
medskapare i hälsoprocessen och det gäller inte minst den 
aktuella patienten/personen. Samproduktionen av hälsa 
mellan individen och aktören blir en viktig faktor i nät-
verkssjukvården.

Av landstingens framtidsplaner, exempelvis SLL:s, fram-
går inte tydligt hur alla dessa nya delar i nätverkssjukvår-
den ska skapas och utvecklas. I det framtidsarbete vi inom 
Kairos Future bedrivit sedan 2007 har vi närmat oss flera 
av dessa frågor utifrån ett teoretiskt perspektiv. I det fort-
satta arbetet övergår våra insatser i mer konkret handling 
och aktiv medverkan för att skapa konstellationer och in-
frastruktur och pröva principer för nätverkssjukvården. Det 
kommer vi att göra i vår uppföljningsstudie av Opinion 
Hälsa.

Tre områden för digitaliseringsinitiativ 
Det är mycket ny kunskap som aktörer behöver utveckla 
för att göra sig relevanta i en värld där den enskilde ska 
vara medskapare: Vem äger de data som medborgaren res-
pektive patienten genererar? Hur ser lagringsprinciperna 

Medan silversamhället är 
en utmaning för vård och 

omsorg innebär det också möj-
ligheter. Den nya marknaden 
för produkter och tjänster som 
riktar sig till äldre växer.
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ut? Hur regleras detta juridiskt? Hur ser de grundläggande 
principerna ut för den infrastruktur som måste etableras 
för att möjliggöra öppenhet, innovation och långsiktig 
hållbarhet? 

I uppföljningsstudien ska Kairos Future bland annat föl-
ja de människor som blir inblandade i de första initiativen 
och kartlägga deras beteenden. Kan man på allvar förstå 
hur trösklarna, utmaningarna och möjligheterna ser ut i 
deras vardag då kan man också ta nästa steg för att utforma 
incitament, information, kommunikation och återkoppling. 

Med stöd i faktiska användares upplevelser och vardag 
kan vi fundera mer över hur egenansvar och nya stödfunk-
tioner kan och bör utvecklas. När vi vet mer om dessa frågor 
kan vi på allvar börja fundera över de framtida ersättnings-
systemen och hur läkemedelsbehandling och andra insatser 
kan analyseras. 

Individens självskattningar och sensordata kommer att 
ta plats i de nya utvärderingsmodellerna. Det kommer att 
ske i Sverige precis som det sker i andra länder. Och till de 
aktörer som vill ta plats i de framtida affärerna blir det vik-
tigt att kunna beskriva det värde man vill tillföra i hälso-
process och behandling.

Vi har formulerat tre delområden för de digitaliserings-
initiativ vi särskilt kommer att följa: samverkan vid kronisk 
sjukdom, tryggare åldrande i hemmet samt ökad egenvård 
och egenkontroll. För närvarande genomför vi ett fältar-
bete bland äldre, som i sin hemmiljö nu får nya trygghets-
lösningar och digitala hjälpmedel för medicinsk monitore-
ring. 

I de äldres miljöer blir man snabbt varse vad den digi-
tala klyftan består av. Här finns exempel på hela digitali-
seringsskalan: Från mycket intresserade äldre som önskar 
att de hade varit ännu mer aktiva i den digitala revolutionen 
till dem som definitivt inte vill vara medskapare. Här vilar 
ett tungt ansvar på exempelvis kommunen att etablera de 
stödstrukturer som krävs. Den personal som möter de äld-
re i sina hem, bland annat undersköterskor, måste få betyd-
ligt mer information och kunskap om vad detta handlar om 
än vad de får i dag.

Plattformskampen har börjat
I Sverige har Telia tagit på sig ledartröjan och satsar stort 
på digitaliseringen. I samverkan med landsting, kommu-
ner och andra aktörer har de dragit i gång några initiativ. 
Utanför Sverige finns andra aktörer som flyttar fram posi-
tionerna i plattformskampen för att ta en bit av kakan när 

framtida ekosystem och infrastruktur ska skapas. Google, 
Samsung, Salesforce, Facebook, Microsoft, Nike och Tun-
stall är några exempel på dessa aktörer. Genom uppköp 
eller skapande av kraftfulla konstellationer har de under 
det senaste året, var och en på sitt sätt, rustar sig för platt-
formskampen. Ett av de riktigt spännande exemplen är det 
samarbete som skapats mellan Apple, Nike, Mayo Clinic 
och journalsystemleverantören Epic. 

Med Apple Health Kit som nav (den plattform som App-
le tagit fram) skapas nu lösningar för hur data ska strömma 
från olika applikationer som finns både i och utanför sjuk-
vårdssystemet. Att Epic anslutit sitt journalsystem med dess 
175 miljoner användare ger en indikation på vart utveck-
lingsresan nu ska ta vägen.

Läge för nya affärsmodeller
Givetvis innebär detta behov av nya affärsmodeller för både 
den medicintekniska industrin och läkemedelsindustrin. 
Det är en mödosam resa att bygga förtroende och nya da-
tainsamlings- och analysmodeller för att kunna svara på 
frågan vilken nytta man tillför i den totala insatsen för pre-
vention, vård och/eller rehabilitering. Medskaparprocessen 
där individen deltar i samproduktionen på ett betydligt mer 
påtagligt sätt, ofta på distans, innebär en stor förändring. 
Samtidigt är utvecklingstakten exponentiell och som rikt-
märke för den kan man ha att det 2020 sannolikt är möjligt 
att till sin smarta telefon ansluta ett DNA-chip som använ-
daren själv kan hantera för sin genetiska information.

MATS OLSSON
framtidsstrateg

Kairos Future

KÄLLOR
1. Opinion Hälsa (Kairos Future) 2014. Medborgarundersökning 
bland 3 600 svenskar våren 2014.

2. EMC Privacy Index, juni 2014. 15 000 personer i 15 länder.

3. NHS Scotland Vision 2020: ”Safe, effective and person-centered 
care which supports people to live as long as possible at home or in 
a homely setting.”

Samproduktionen av 
hälsa mellan individen 

och aktören blir en viktig fak-
tor i nätverkssjukvården.
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Det sker stora förändringar i det 
svenska näringslivet, föränd-
ringar som kommer att påver-

ka alla arbetsplatser, oavsett bransch 
eller storlek:

Generationen av 40-talister som nu 
gått i pension var avsevärt många fler 
än de som kom in på arbetsmarknaden 
under samma period. Detsamma gäller 
50-talisterna som nu står i tur att bli 
pensionärer. Det kommer att saknas ta-
langer, helt enkelt.

De som kommer in på arbetsmark-
naden har radikalt annorlunda värde-
ringar än tidigare generationer, värde-
ringar som de inte är rädda att ge ut-
tryck för.

En ny teknologi förändrar företa-
gens affärsmodeller och möjliggör helt 
nya sätt att samverka på. Det skapar 
både möjligheter och utmaningar.

Därför blir talent management, det 
vill säga förmågan att attrahera, ut-
veckla och behålla rätt medarbetare, 
ännu viktigare än tidigare för dem som 
vill bygga framgångsrika företag. Vi 
som konsultar inom talent manage-
ment-området ser sex spännande tren-
der i Sverige.

Mening, mening, mening
En av de viktigaste komponenterna för 
att attrahera dagens talanger är att ha 
en tydlig mening med sin organisation 
(på engelska purpose). Varför finns vi 
till, och hur kan jag som talang vara 
med att förändra världen i just den här 
organisationen?

Google finns till för att ”organisera 
världens information och göra den till-
gänglig för alla”. Ikea vill ”skapa ett 
bättre vardagsliv för mänskligheten”. 
Varför finns din organisation till, vad 
är er mening? Har ni lyckats kommu-
nicera den på ett attraktivt sätt?

Eller som Evernotes Europachef ut-
tryckte det: ”Förmedla meningen med 

ditt företag på ett inspirerande sätt. An-
ställ de bästa. Håll dig sen ur vägen.” 

Jobba med företagskulturen
En annan viktig komponent är givet-
vis företagets kultur. De flesta företag 
i Sverige har i dag tagit fram ett po-
licydokument med värderingar, men 
ytterst få anser sig trots det vara vär-
deringsstyrda. Det är nog ingen slump 
att många företag ber oss om hjälp med 
att förstärka sin företagskultur. 

Det är ett ansträngande jobb att för-
ändra eller förädla en företagskultur, 
men det är väl värt besväret. De som 
lyckas bäst med att attrahera och be-
hålla dagens talanger har en tydlig fö-
retagskultur, där feedback ges och tas 
i vardagen, där mål och vision är tyd-
liga och där det får konsekvenser att 
inte leva upp till de värderingar man 
har kommit överens om.

Gör rekryteringsprocessen till en 
upplevelse
Inom rekryteringsområdet händer det 
väldigt mycket just nu. En tydlig trend 
är att företagen har förstått att man inte 
bara kan lita på magkänslan. Studie ef-
ter studie visar att vi människor fattar 
fel beslut om andra människor om vi 
bara förlitar oss på känslan. Som tur är 
har det hänt en hel del på testområdet 
på sistone och vi anser att alla rekryte-
ringsprocesser bör innehålla relevanta, 
objektiva tester. Det kommer resultera 
i mer träffsäkra anställningar och på 
köpet får man en ökad mångfald och 
jämställdhet. 

Men man bör också anstränga sig för 
att göra hela rekryteringsprocessen till 
en upplevelse för kandidaterna. Är den 
det hos er? Vad skulle ni kunna göra 
mer?

En av våra kunder har sagt: ”Nog är 
vår rekryteringsprocess en upplevelse 
alltid. Fast inte på ett bra sätt.” 

SEX SPÄNNANDE TRENDER      
Talent management handlar om att identifiera, utveckla och behålla rätt med-
arbetare i en organisation. Denna förmåga blir allt viktigare för dem som vill 
bygga framgångsrika företag. Henrik Martin, verkställande direktör på Stardust 
Consulting, ser sex trender inom talent management.

123456
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  INOM TALENT MANAGEMENT
Bli mer agil i processerna 
Många verkar i en snabbrörlig värld 
men har processer som är årsbaserade. 
Fler och fler företag går nu från det 
här relativt rigida synsättet och inför 
mer agila (smidiga), personliga mål 
för varje kvartal, eller åtminstone ak-
tivitetsplaner som sätts och följs upp 
kvartalsvis. 

Men viktigaste av allt är att skapa en 
öppen kultur för feedback – framför 
allt de yngre generationerna är vana 
vid, och förväntar sig, ständig åter-
koppling i vardagen. ”Vad gjorde jag 
bra? Vad kunde jag ha gjort bättre?” 
Och de är heller inte rädda för att be-
rätta vad deras omgivning kunde gjort 
bättre.

Allt fler förstår att målstyrning och 
performance management (att se till att 
alla inom en organisation arbetar i 
samma riktning) ska man ägna sig åt 
varje dag, inte en gång om året.

Använd it som en möjliggörare
Det som händer inom it-området är 
verkligen en revolution och när man 
får vara med om så stora förändringar 
så gäller det att hänga med. De nya 
generationerna är ju uppvuxna i en 
it-miljö och förväntar sig att deras ar-

betsgivare ska ha förstått värdet av 
ny teknologi. Som arbetsgivare är det 
viktigt att man lyssnar på de yngre och 
nyfiket utforskar de möjligheter – so-
ciala media, molnbaserade tjänster och 
appar – kan erbjuda. Det gäller både 
de initiativ man tar för att attrahera 
rätt medarbetare och initiativ man tar 
för att behålla befintliga medarbetare.

En trend är också att allt fler företag 
investerar i it-system som stödjer deras 
talangprocesser, så kallade talent ma-
nagement-system. Dessa system ökar 
effektiviteten och kvaliteten i till exem-
pel utvecklingssamtal, kompetensut-
veckling och personaladministration, 
och brukar bli väldigt uppskattade när 
de väl är implementerade.

Se till att skapa goda 
ambassadörer 
Ibland slutar medarbetare ändå, trots 
att man har gjort allt man kan för att 
behålla dem. Visst blir man besviken, 
men det är oerhört viktigt att avskeds-
processen blir positiv. Dåliga ambas-
sadörer kan sprida sina budskap blixt-
snabbt i vår uppkopplade värld. 

Så se till att vara schysst i största 
möjliga utsträckning, och varför inte 
fortsätta hålla kontakten. Fler och fler 
skapar verksamheter för sina tidigare 
anställda, så kallade alumniverksam-
heter. Det kan räcka med en LinkedIn-
grupp, ett nyhetsbrev eller en årlig 
middag. Hur gör ni?

Slutligen
De sex trenderna ovan visar viktiga 
områden som bidrar till att skapa ett 
positivt arbetsklimat. Men det absolut 
viktigaste är att dagens arbetsgivare 
lägger tid och kraft på att fundera på 
hur de bäst attraherar och behåller sina 
talanger. Den som inte gör det riskerar 
att få det tomt på kontoret i framtiden.

HENRIK MARTIN
verkställande direktör

Stardust Consulting

Därför blir 
talent mana-

gement, det vill 
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attrahera, utveckla 
och behålla rätt 
medarbetare, ännu 
viktigare än tidigare 
för dem som vill 
bygga framgångs  -
rika företag.

123456



28   pharma industry nr 1-15

ledarskap

Alla har säkert träffat duktiga ledare som haft helt 
rätt tankesätt om hur saker borde fungera men 
ändå inte riktigt fått till det. Kanske tar organi-

sationen inte det ansvar som ledaren förväntat sig eller så 
blir kanske de förväntade effektiviseringarna inte så bra 
som man trodde. 

Jag är övertygad om att långsiktig framgång baseras på 
en god balans mellan hur man jobbar med både mentala 
och operationella processer. Mentala processer är hur vi 
som individer och medlemmar i team agerar mot och rea-
gerar på varandra, både medvetet och undermedvetet. Det 
är det som vi i vardagligt tal benämner som vår kultur. 

När vi pratar om förbättringar är det oftast de operatio-
nella processerna vi fokuserar på, till exempel hur vi pro-
ducerar saker, vilka it-system vi har, hur vår inköpsprocess 
ser ut och liknande. Förbättringar inom de mentala proces-
serna handlar mer om ledarskapsbeteenden, teamdynamik 
och kommunikation. 

Det gäller att se på förbättringar och effektivitet som ett 
resultat av hur vi minimerar gapet mellan mentala och ope-
rationella processer. Annars är risken stor att man missar 
målet och säger en sak men via sitt agerande förmedlar nå-
got annat. Mentala och operationella processer måste helt 
enkelt gå hand i hand för en lyckad verksamhet.

Satsa på långsiktiga mål 
Den största orsaken till låg organisatorisk effektivitet är att 
verksamheten omedvetet styrs på kortsiktiga parametrar. 
De flesta av oss har varit med om ett otal ”satsningar” där 
man lagt stora resurser på att åtgärda något för att ett år 
senare överge dessa mål och satsa på något annat. Det är 

Tydliga operationella processer, coach-
ande ledarskap och en väl genomtänkt 
kommunikation som i alla delar pekar 
åt ett och samma håll. Det är grundste-
narna för ett företag som vill nå resultat 
i världsklass. Det skriver Eva Idén, kon-
sult på Inflecto, i denna artikel. 

Långsiktig framgång handlar om att få en god balans mellan hur 
man jobbar med både mentala och operationella processer och 
att gapet mellan dessa processer blir så litet som möjligt.

Mentala processer

Minimera

avståndet

Operationella processer



   pharma industry nr 1-15   29

ATT NÅ VÄRLDSKLASS 
– en fråga om att hantera mentala och 
operationella processer samtidigt
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mycket utbrett att verksamhetens mål sätts om varje år utan 
att man tänkt igenom hur det påverkar signalerna i orga-
nisationen. Särskilt med tanke på att ledtiden för att få en 
styrsignal att sätta sig i en stor organisation många gånger 
är längre än ett år. Genom att förändra verksamhetens mål 
varje år har ledningen startat styrningen mot ett nytt håll 
samtidigt som den operativa delen av verksamheten precis 
justerat in sig till den föregående. Dessa organisationer bru-
kar betecknas som reaktiva (oscillerande) och det typiska i 
dessa organisationer är att man sällan hinner göra klart ett 
uppdrag innan det är dags att börja på något nytt.

Genom att införa en långsiktig målstyrning (3–5 år) så 
finns förutsättningen att etablera en baslinje som står emot 
dessa svängningar. Då kan man styra skeendet på ett helt 
annat sätt och etablera ett proaktivt arbetssätt med balans 
mellan kort- och långsiktiga arbetsuppgifter. Först när den-
na baslinje är etablerad finns förutsättningen att genom-
föra genomgripande förändringar med hög sannolikhet för 
framgång.

Målstyrningsprocessen i ett företag måste knyta ihop 
den långsiktiga visionen med det dagliga arbetet så att alla 
ser den röda tråden och förstår hur deras insatser hjälper 
företaget att nå sina långsiktiga mål. 

1. De långsiktiga målen sätts på företagsnivå i form av en 
vision, verksamhetsidé och övergripande företagsstrategi. 
Dessa kompletteras med konkreta mål på 3–5 års sikt som 
har till uppgift att visa hur det ser ut när man är framme 
vid visionen.

2. Årsmålen sätts utifrån de långsiktiga målen och har till 
uppgift att säkerställa att tillräckliga förbättringar genom-
förs under året för att den långa resan ska hålla rätt fart.

3. Analys av årsmålen resulterar i en prioriterad lista av 
nyckelproblem som bildar en årsplan för förändringsar-
betet. 

4. Uppföljning av förändringar av nyckelproblemen samt 
uppfyllelse av årsmålen görs på regelbunden basis 4–6 
gånger per år.

Om dessa element finns etablerade så blir inte målstyr-
ningsprocessen en årlig övning som hamnar i byrålådan 
utan en levande operationell process som säkerställer att 
alla i organisationen drar åt samma håll och företaget når 
sina ambitioner. Tydligheten gör att prioriteringar blir 
enklare då alla vet vad som är viktigast att utföra för att 
målen ska nås. 

Coachande ledarskap 
I ett modernt effektivt företag kan företagskulturen beskri-
vas som en inverterad pyramid till skillnad mot den tradi-
tionella hierarkiska företagskulturen. Tanken bakom den 
inverterade pyramiden är att värdeskapande aktiviteter 
sker i de operativa leden och ledningen är till för att stötta 
att dessa aktiviteter utförs så effektivt som möjligt. 

I den inverterade pyramiden sätter ledningen upp vision 
och mål samt beskriver dessa på ett sätt så att hela organi-

sationen förstår varför dessa är viktiga att uppnå och för 
att få en röd tråd och tydlighet i hela målstyrningen. Orga-
nisationen stakar sedan ut vägen för att nå målen, eftersom 
det oftast är organisationen och inte ledningen som vet vad 
som fungerar bra och dåligt i både mentala och operatio-
nella processer. Det är av yttersta vikt att mål sätts på var-
je nivå och nyckelproblem hanteras av den nivå som verk-
ligen kan lösa dem.

För att få en organisation att leverera med fullt engage-
mang och åtagande (engelskans commitment) krävs att var-
je individ känner starkt för två saker:

• Vi gör rätt saker för att målen ska nås.
• Sakerna vi gör går att lyckas med.
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I stället för att förändra organisationens målsättning från år till år 
gäller det att ha en långsiktig målstyrning på 3–5 år och etablera en 
baslinje som står emot svängningarna i årsmålen.

När vi pratar om för-
bättringar är det oftast 

de operationella processerna 
vi fokuserar på… Förbättringar 
inom de mentala processerna 
handlar mer om ledarskaps-
beteenden, teamdynamik och 
kommunikation.
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Dessa två delar har mycket större chans att uppfyllas om 
individerna själva varit med och tagit fram handlingspla-
nerna än om någon från ledningen talar om vad som ska 
göras. När varje del av organisationen får ta ansvar för sitt 
eget område ges individerna och teamen en större chans att 
känna stolthet över sin insats.

Ett coachande ledarskap är grunden för att lyckas med 
en effektiv målstyrning. Coachning innebär i praktiken att 
man hjälper den som coachas att tänka bredare och dju-
pare än vad personen/teamet gjort utan hjälp. Man lånar 
helt enkelt ut sin tankekraft genom öppna frågor för att 
hjälpa individen/teamet till bättre lösningar. Coachens 
egna förslag på lösningar lämnas utanför diskussionen ef-
tersom det coachande ledarskapet har till syfte både att 
komma fram till bra lösningar och samtidigt utveckla in-
dividernas egen tankeförmåga och kreativitet. Att ge någon 
svaret är inte att vara duktig eller hjälpsam, det är att för-
neka den som blir coachad att lära sig något nytt. En orga-
nisation med ett coachande ledarskap blir en lärande orga-
nisation där både framgångar och misstag analyseras så att 
rätt beteenden och processer cementeras. 

GROW-modellen
Den vanligaste modellen som används för coachning är 
GROW efter engelskans Goal – Reality – Options – Will:

• Goal – Vad har du för mål med coachningen? Vad vill 
du åstadkomma? Vad ska du kunna ta med dig härifrån?

• Reality – Beskrivning av situationen från alla synvinklar.

• Options – Vad finns det för möjliga vägar framåt?

• Will – Vilken väg väljer du? Hur ser din handlingsplan ut? 

Coachning kan användas brett, till exempel vid utveckling 
av individers beteenden, problemlösning, riskgenomgång-
ar, karriärplanering och liknande. Det kan kännas klum-
pigt och stapplande när man börjar coacha, men kom ihåg 
att dålig coaching är bättre än ingen coaching i alla lägen.

Coachning är ett av de kraftfullaste verktygen för ut-
veckling av individen. Genom att jobba med individens för-
ståelse för sig själv parallellt med teamets utveckling skapas 
bäst förutsättningar för att skapa högpresterande individer 
och team. Det är viktigt att individerna förstår hur man 
fungerar i olika situationer, hur deras kommunikationssti-
lar fungerar, hur man reagerar under stress, vilken roll man 
helst tar i ett team och så vidare. Summan av individernas 
beteenden och förmågor behöver sedan diskuteras så att 
teamet gemensamt förstår vilka situationer som kan vara 
lättare och svårare att hantera. Det gäller både inom teamet 
och i arbete med övriga organisationen.

En ledningsgrupp, på vilken nivå som helst, får den kul-
tur ledningen förtjänar, inte den kultur som finns skrivet i 
ett måldokument. Kommunikation består till 7 procent av 
det man säger eller presenterar, övriga 93 procent kan kny-
tas till personens röstläge och kroppsspråk. 

För att ytterligare komplicera är det ett faktum att man 
inte kan avstå från att kommunicera – även tystnad är kom-
munikation med ett budskap. 

En lednings största påverkan på kulturutveckling är att 
leva som man lär. En uppenbar klyfta mellan uttalad kultur 
och levd kultur har en rejält negativ effekt för hela organi-
sationen och ledningen måste säkerställa att gapet är så 
litet som möjligt.

För att nå resultat i världsklass måste ledningen utöver 
tydliga operationella processer även komplettera styrning-
en med ett coachande ledarskap och en väl genomtänkt 
kommunikation som i alla delar pekar åt ett och samma 
håll. En väl strukturerad målstyrningsprocess samt ett ak-
tivt arbete med mentala processer är en kritisk nyckel till 
framgång. Ord och handling måste helt enkelt stämma 
överens. 

EVA IDÉN
konsult

Målstyrningsprocessen 
i ett företag måste knyta 

ihop den långsiktiga visionen 
med det dagliga arbetet så att 
alla ser den röda tråden och 
förstår hur deras insatser hjäl-
per företaget att nå sina lång-
siktiga mål. 
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En namnskapares 
HUVUDVÄRK 
– om namn på läkemedel
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1985 fick jag en förfrågan om att 
börja extraknäcka som namnska-
pare på företaget Skriptor. Företa-

get i fråga var på den tiden ett företag 
specialiserat på varumärkesinforma-
tion. Man hade något årtionde tidigare 
skapat en av världens första mjukvaror 
som kunde analysera namn fonetiskt 
och leta upp namn som trots att de 
stavas väldigt olika kunde uttalas snar-
likt. Inte minst engelska ord. Ett par 
exempel: Sir William/Sevilla, Sigrun/
Seagram. De som främst hade nytta av 
en sådan mjukvara var de nordiska pa-
tentverken som just då var i färd med 
att datorisera sina register. Genom 
söksystemet förvandlades Skriptor 
till ett it-företag innan begreppet var 
myntat och därigenom öppnades det 
nya affärsmöjligheter. 

Samtidigt startade en internationell 
trend. En rad företag i England och 
USA såg ett behov av att hjälpa företag 
med att ta fram slagkraftiga namn. Ef-
tersom det fonetiska söksystemet var 
en viktig förutsättning för att ta fram 
namn som kunde fungera som varu-
märken hakade man på denna trend 
och jag anlitades tillsammans med en 
studiekamrat att organisera den nya 
verksamheten. Skriptor hade redan 
innan börjat så smått. Resultaten var 
rätt så magra, men man hade i samar-
bete med Astra lyckats få fram namn 
på en betablockerare som allt sedan 
dess varit en av företagets viktigaste 
produkter, Seloken.

Vi anlitades för att döpa produkter 
av skilda slag. Det var mat, kiosker, te-
leföretag, sportkedjor, kläder och lik-
nande. Många av dessa är kända varu-
märken i dag, till exempel Kelda, Telia, 
Absolut Kurant, Apetina och Mix Me-
gapol. Men redan då blev de större 
svenska läkemedelsföretagen viktiga 
kunder, till exempel Astra med dotter-
företaget AstraDraco, KabiVitrum och 
Pharmacia. 

Första vågen: Se på fan blir 
Cepofan
Att ta fram namn på läkemedel var det 
svåraste en namnskapare kunde ställas 
inför redan på 1980-talet. Men i ljuset 
av hur det är nu, år 2015, så framstår 
det vid en jämförelse som rena namn-
skaparparadiset. I denna artikel vill 
jag berätta lite om de svårigheter vi 
måste lösa och de trender jag tycker 
mig ha sett. 

Seloken kan sägas representera 
Sepofan-mönstret (se ruta). Många av 
våra välkända produkter som Magne-
cyl, Aspirin, Alvedon är tillämpningar 
av detta. De kan sägas representera 
kanske det vanligaste mönstret fram 
till just tiden vid 1980-talet. Sedan bör-
jade namnskapandet förändras. För det 
första behövde man få fram en ny typ 
av namn eftersom det redan då var rätt 
tätt mellan varumärkena i klass 5 som 
omfattar läkemedel men också en del 
andra produkter som växtskyddsme-
del, dietiska tillsatser och desinfek-

Att namnge läkemedel är inte lätt. Här berättar 
Peter Ekelund, namnkonsult på Skriptor, om trender 
och svårigheter från 1980-talet och fram till i dag. 
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tionsmedel. För det andra fanns det 
nog generellt en längtan till något nytt 
och fräscht.

Andra vågen: Substansberoende
En viktig omständighet när man hål-
ler på med läkemedel är att beakta det 
generiska namnet. I princip tilldelar lä-

kemedelsmyndigheterna varje läkeme-
del ett namn på den aktiva substansen 
i läkemedlet, ibland finns det också ett 
kemiskt namn. Sålunda är namnet på 
den aktiva substansen i Seloken meto-
prolol och i Losec omeprazol. 

Generiska namn blev under 1980-ta-
let också inspirationskällor i skapandet 
av varumärkena och var då kanske det 
vanligaste sättet att med hjälp av dem 
döpa produkterna. Vi jobbade på den 
tiden främst för de svenska läkeme-
delsföretagen. 

Ett par exempel på väldigt lyckade 
och framgångsrika varumärken vid 
den här tiden var blodtryckssänkaren 
Atacand från Astra och Xalatan (som 
används vid grön starr) från Pharma-
cia. Atacand var inspirerat av det gene-
riska namnet Kandesartan (eller can-
desartan) och Xalatan av latanoprost. 

I fallet Xalatan hamnade vi i en 
svängig namnprocess. Namnet Xalatan 
var inte något av våra favoritnamn. Vi 
hade ett annat namn vi gillade skarpt 
och som också hade fått en god juridisk 
prognos. Namnet var Alathea och går 
att härleda till ett grekiskt ord med be-
tydelsen ”inre verklighet, sanning”. 
Detta förslag stoppades effektivt av 
uppfinnaren som frankt förklarade att 
hans produkt inte skulle döpas efter en 
blomma! 

Vad gäller namntyper så finns det ett 
medicinskt område som skiljer ut sig. 
Tidigt fick vi faktiskt ett uppdrag från 
det tyska företaget Schering att ta fram 
namnet på ett nytt p-piller. Det döptes 
till det mer konsumentvarubetonade 
Yasmin (Schering hade redan succén 
Diane för samma typ av produkt).

Tredje vågen: Globala brands
När Losec lanserades 1988 kan det sä-
gas vara en milstolpe, en ny era. Läke-
medelsbranschen blev alltmer global. 
Produkterna för de viktigaste läke-
medlen lanserades över hela världen. 
Namnen började nu anta formen av 
brands (varumärken). I vår bransch 
talade man allt mer om brand creation 
och inte längre name creation. 

Losec var bildat internt efter low se-
cretion och hade ju inte någon anknyt-
ning till den generiska substansen som 
var omeprazol. Losec var också det pu-
blika namnet, det som man använde i 
artiklar och texter, men i själva verket 
hette Losec olika i olika länder. Om 
skälen till detta kan vi bara gissa, om 
det hängde samman med att försvåra 
parallellimport, interna val eller juri-
diska svårigheter. Mopral, Antra, Pri-
losec är exempel på alternativnamn 
som fortfarande används. Prilosec kom 
till av nödvändighet då den amerikan-
ska läkemedelsmyndigheten ansåg att 
Losec var alltför likt det existerande lä-
kemedlet Lasix.

Slutet av 1980-talet och 1990-talet 
kännetecknades av att en rad läkeme-
del blev så kallade megabrands (varu-
märken med global spridning), tänkta 
för hela världen och mot vanliga sjuk-
domar, inte minst välfärdssjukdomar. 

Namnen blev allt viktigare ur kommer-
siell synvinkel. Produkterna var dyra 
att ta fram och namnen blev värdefulla 
tillgångar som man med alla medel för-
sökte skydda och kommunicera. 

Potensmedlet Viagra lanserades mot 
sexuell dysfunktion och lyckopillret 
Prozac lanserades med buller och bång 
i slutet av 1980-talet. Att namnet Prozac 
bara var namnet i USA och några andra 
länder var oviktigt. I Sverige heter 
medlet Fontex. I andra länder hittar 
man namn som Sarafem och Ladose. 
Prozac blev nära nog degenererat i allas 
våra öron, en synonym till lyckopiller 
– och naturligtvis oerhört viktig kom-
mersiellt för ägaren Eli Lilly. 

Megabrands för att sprida läkemedel 
mot vanliga folksjukdomar var alltså 
det som gällde. 1997 lanserades Lipitor 
av Pfizer och läkemedlet blev snart 
världens mest sålda läkemedel. Nam-
net byggde enkelt på associationen till 
lipider, eller mera korrekt till de serum-
lipider de skulle angripa vid för hög 
förekomst i blodet. 

Lipitor tillhörde en klass man kall-
lade statiner och något år senare fick vi 
uppdrag att ta fram ett namn för en 
snarlik produkt för AstraZeneca. Re-
sultatet blev Crestor. Det generiska 
namnet var rosuvastatin. Bakgrunden 
till att vi inspirerades till att skapa 
Crestor var att en person från AstraZe-
nenca i Alderley hade uttryckt sin för-
tjusning för namnet Zestril (som an-
vänds mot högt blodtryck), byggt på 
det engelska ordet zest med betydelsen 
iver, livsaptit, krydda. Crestor blev ock-
så ett brand. Och likt zest var det inspi-
rerat av ett vanligt engelskt ord, crest 
med betydelsen topp, krön, kam. Den 
minnesgode kommer kanske ihåg se-
rien Falcon Crest från tv.

Tidigare hade vi också arbetat med 
en produkt som sades utgöra en förbätt-
ring av Losec. Så småningom fick pro-
dukten namnet Nexium. Det var inte 
Skriptor som tog fram detta trots att vi 
jobbade med det. Vi tog fram många 
attraktiva namn, men som vanligt var 
då arbetade AstraZeneca parallellt med 
flera byråer. Den andra byrån hade sat-
sat mera på en varumärkesplattform än 
vi och AstraZeneca köpte detta. Det 
kan ju tyckas enkelt men Nexium bil-
dades av ”next millennium”, något som 
kanske kan tyckas vara en något kort-
siktig varumärkesplattform nu när 15 

Att ta fram namn på läkemedel var 
det svåraste en namnskapare kunde 

ställas inför redan på 1980-talet. Men i 
ljuset av hur det är nu, år 2014, så fram  -
står det vid en jämförelse som rena 
namn skaparparadiset.
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år gått sedan år 2000. En undring jag 
har är om namnet verkligen hade blivit 
godkänt i dag, men av en annan anled-
ning. Mer om detta nedan.

Många av dessa megabrands har 
faktiskt försvunnit mer eller mindre 
från marknaden. Flera av preparaten 
visade sig ha medicinska biverkningar 
eller defekter. Vioxx och Exanta eller 
Exarta, som vi också tog fram för Ast-
raZeneca är till exempel borta.

Fjärde vågen: Namnkaos
Brandingperioden har sakta ebbat ut 
efter millennieskiftet. Det har helt 
enkelt blivit så svårt och så tjockt i re-
gistren att man inte kan kosta på sig att 
skapa efter strikta varumärkeslöften. 
Man måste helt enkelt, lite överdrivet 
kanske, ta vad man får och i stället ska-
pa association till de värden man vill 
förmedla. Namn är oftast tåliga och 
tillåter ett förändrat innehåll. 

En anledning kanske kan te sig lite 
märklig. Enligt många i branschen 
finns det inte längre några stora (väl-
färds) sjukdomar kvar. Men hur är det 
med cancer? Jo, till skillnad från po-
tens, mage, blodfetter och liknande är 
cancer så komplext att man främst 
nischar in sig på någon särskild typ av 
cancer, till exempel bukspottskörtel-
cancer, storcellig eller småcellig lung-
cancer och så vidare. Volymerna blir 
knappast kommersiellt intressanta. 
Produkterna blir mindre kända och 
därför blir behovet av branding min-
dre. Mycket av forskningen riktar sig 
också mot så kallade orphanprodukter, 
det vill säga produkter mot ovanliga 
sjukdomar där samhället kan gå in och 
stötta forskningen.

En annan anledning är att läkeme-
delsmyndigheterna har skärpt säker-
hetstänkandet vad det gäller namnen. 
De ska inte vara för lika, vare sig i tal 
eller skrift. De får inte lova för mycket 
och uttrycka att man blir bra, bättre eller 
bäst. Och inte minst: de får inte likna 
namnet på andra generiska substanser 
än den som ingår. Ett namn vi tog fram 
för ett tiotal år sedan var Brilinta. Detta 
namn stötte på patrull hos den europe-

iska läkemedelsmyndigheten EMA. 
Likheten med ordet briljant var ett av 
skälen. Den fick sålunda heta Brilique i 
Europa, men i USA dög namnet Brilinta. 
Man undrar stillsamt hur man kunde 
godkänna namnet Abilify, som i mina 
ögon låter tämligen utlovande, för att 
inte tala om de himmelska lyckosfärer 
som Lyrica (ett läkemedel som används 
bland annat mot ångestsyndrom och 
epilepsi) kan ge associationer till. 

Det kan tyckas märkligt att genom-
föra skrivprover på läkemedelsmyn-
digheter. Men både EMA och dess ame-
rikanska motsvarighet FDA tillåter lä-
kare att skriva recept med vilka kråk-
fötter som helst och i stället för att at-
tackera detta problem försöker man 
förutse förväxlingar. Ett känt exempel 
på påstådd likhet är mellan Avandia 
och Coumadin, en likhet som knappt 
någon utanför myndigheterna kan se. 

Vi råkade själva ut för detta i en pro-
cess för Nycomed för några år sedan. 
Vi tog fram namnet Steovess för ett 
medel mot osteoporos. I USA ansåg 
man att namnet var förväxlingsbart 
med Atelvia. Tja, A kan i deras ögon 
förväxlas med praktiskt taget vilken 
bokstav som helst och så har de ju t och 

v gemensamt… Nu heter produkten Bi-
nosto i USA.

Den tredje anledningen till att bran-
dingprocessen ebbat ut är kanske den 
viktigaste. Myndigheterna vill i prin-
cip inte att man ska ta fram varumär-
ken. I stället bör man använda den ge-
neriska benämningen tillsammans 
med företagsnamnet. Det finns många 
exempel bland läkemedelsprodukter, 
till exempel Omeprazol Apofri/Mylan/
Bluefish/Teva/Evolan. Grundtanken är 
god. Man vill ha klara namn som är 
distinkta, gemensamt universella och 
lätta att komma ihåg. Systemet bygger 
också på att det generiska namnet 
innehåller en stam som ska ingå i snar-
lika produkter med ungefär samma 
verkan. Pantoprazol är en snarlik sub-
stans som omeprazol, men det slutar 
inte där. Det finns cirka 15 andra lik-
nande produkter: Fuprazol, Cinprazol, 
Lansoprazol, Aripiprazole; det längsta 
namnet är Levolansoprazol. Enkla, dis-
tinkta och lätta att komma ihåg?

Jag kan inte låta bli att nämna ytter-
ligare en försvårande omständighet. 
De så kallade INN-stammarna är defi-
nierade av WHO bland annat och tan-
ken är väl att man ska känna igen den 
för en typ av läkemedel, åtminstone 
bland medicinare. De kan vara såväl 
prefix, infix som suffix, ibland långa 
och lätta att känna igen som till exem-
pel suffixen -prazol, -statin eller -prost. 
Men de har efterhand blivit många och 
många av dem består bara av två eller 
tre bokstäver som knappast kan be-
traktas som distinkta. Vad sägs om pre-
fixet Ni- för nikotin eller suffixet -ium 
för ammoniumprodukter? Nexium som 
nämndes tidigare skulle enligt detta 
alltså vara en ammoniumprodukt ef-
tersom namnet innehåller suffixet 
-ium. Det är  inte alls omöjligt att EMA 
och FDA skulle sagt nej till namnet i 
dag på grund av detta.  

Värre kan det bli: suffixen -al och 
-ine är några värstingar. Infixet -io- för 
jodprodukter är kanske värst av dem 
alla eftersom det är ett högfrekvent 
ordelement i till exempel engelska och 
i enstaka namnuppdrag tagit bort upp 
mot 25 procent av våra namnförslag. 
För myndigheternas råd när man tar 
fram varumärken är att undvika dessa 
stammar – åtminstone i stamposition. 
Man löper alltså en stor risk att dra på 
sig klander om man försöker ta fram 

En viktig omständighet när man 
håller på med läkemedel är att 

beakta det generiska namnet. I princip 
tilldelar läke medelsmyndigheterna varje 
läkemedel ett namn på den aktiva sub-

också ett kemiskt namn.
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ett namn som Avoxium eller Piorana. 
Vi har till exempel stött på reellt hinder 
och nej tack när ett namn innehöll in-
fixet -vin- (vinca alkaloids).

Systemet biter sig själv i svansen
Har läkemedelsmyndigheternas mot-
stånd mot varumärken gett resultat? 
Knappast. Systemet med de generiska 
beteckningarna håller på att bita sig 
självt i svansen. De generiska läkeme-
delsföretagen som rimligen borde vara 
de som främst borde använda sig av 
systemet producerar mer varumärken 
än någonsin. Och det finns ju fog för 
detta. Systemet med generiska namn 
håller i mina ögon på att haverera to-
talt. Vem vill lansera en produkt med 
namnet Ralpancizumab, Fosravucona-
zole, Osilodrostat eller Sotagliflozon? 
Det är några av de nya generiska namn 
som indexerades år 2014. Tänk er vi-
dare att man har kombinationsprepa-
rat. Ett exempel är det nyss utgångna 
Atorvastatin-ezetimib. Företaget i frå-
ga valde naturligtvis ett varumärke för 
denna kombinationsprodukt – Atozet 

bildat efter den nyväckta andra vågens 
principer att ta lite från det generiska 
namnet. 

Varumärkena blir inte färre, men vä-
gen till dem är egentligen hart när 
omöjlig att färdas på och man försöker 
desperat finna olika leder för att komma 
fram. Ett sätt som är vanligt är att skapa 
ordbanker. Man definierar alltså inte 
vad namnet ska vara utan tar fram 
namn som kan användas i något fram-
tida sammanhang, det må vara kardio-
vaskulärt eller mage eller något annat. 
Detta lägger man i en namnbank. 
Ibland registrerar man dem där det går, 
ibland inte. Ett problem med registre-
ringar är att de kan hävas efter fem år 
så man måste ständigt förnya dem. Eller 
göra som en del andra företag: regist-
rera hundratals namn vid olika tider.

Sista ordet är nog inte sagt och det 
ordet finns kanske inte ens. Kampen 
lär fortsätta. Behoven av läkemedel blir 
knappast mindre. Vi har ju nu andra 
sjukdomar som ebola och (fortfarande) 
aids, svin- och fågelinfluensa. Vilka 
namn potentiella läkemedel får avgörs 

i korridorerna på de olika läkemedels-
myndigheterna och inte längre i varu-
märkesregistren. 

Det vi vet är att de som producerar 
läkemedel skriker efter en förändring  
av de olika system som krockar när 
man försöker namnge läkemedel. Men 
problemet är att ingen vet hur denna 
förändring ska ske.

PETER EKELUND
Namnkonsult

Skriptor
 

SEPOFAN-MÖNSTRET
Sepofan-mönstret kännetecknas av att 
man försöker ge namnet ett kvasike-
miskt uttryck (i analogi med metanol, 
butylen propanol och andra kemiska 
benämningar), det vill säga ett oftast 
trestavigt ord med en banal kemisk/
medicinsk ändelse som -al,-yl eller -in. 
Detta lekte Martin Ljung med i sketchen 
Viking i Knäpp Upp-revyn 1952.
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I dagens samhälle är kraven höga inom många områden. 
Till exempel på arbetsplatsen kan många människor 
ställa höga krav på sig själva för att ständigt leverera 

toppresultat. Genom att göra sina uppgifter lite bättre än 
förväntat – att vara lite mer organiserad, att vara lite mer 
glad och säga ja till alla nya uppdrag, att alltid vara till-
gänglig, vara påläst inför möten, kunna fatta bra beslut, tåla 
kritik, att se till individen men ändå se till gruppen, ha en 
balans mellan jobb och familj. Listan kan bli lång. Uppnås 
dessa höga krav infinner sig en känsla av att vara nöjd och 
värdefull. Om dessa krav inte uppfylls är det lätt att i stäl-
let bestraffa sig själv för sitt misslyckande. Ju fler krav och 
högre mål individen har desto svårare är det att uppnå dem. 
När vi väl faller så tar vi inte emot oss själv utan väljer i stäl-
let att kritisera och döma oss själva för vårt misslyckande.

Tänk dig in i en situation där du misslyckas, du blir kan-
ske arg på dig själv för att du inte la ner mer tid på det du 
skulle göra eller att du slarvade med uppgiften. Hur skulle 
du reagera mot dig själv? Skulle du se dig själv som korkad 
och värdelös, ett misslyckande då du inte fixade det här? 
Hade det i stället hade varit en nära vän som misslyckats, 
skulle du behandla henne eller honom på samma sätt? Är 
din vän värdelös och korkad? Troligtvis inte. 

Självmedkänsla (self-compassion) handlar om att kunna 
behandla sig själv lika kärleksfullt som man skulle behand-
la en nära vän eller familjemedlem.

Med grund i buddistisk filosofi
Enligt professor Kristin Neff på institutionen för Educational 
Psychology, University of Texas, Austin, USA, härstammar 
begreppet självmedkänsla från den buddistiska filosofin 
om medkänsla. Medkänsla innebär att kunna ha positiva 
och varma känslor för en annan människa som lider. En 
känsla av närhet infinner sig i stället för känslor av separa-
tion till människan du har medkänsla för. Självmedkänsla 
innebär i stället att rikta sin medkänsla mot sig själv, att 
ha en öppenhet för sin egen smärta och att inte döma sig 
själv för sina misslyckanden. Det handlar om förmågan att 
bemöta sitt eget lidande och att kunna ta hand om sig själv 
på ett vänligt och inte dömande sätt. 

Forskning av Kristin Neff och hennes kollegor på visar 
att självmedkänsla är uppbyggt av tre komponenter som 
alla har varsin motpart. Detta är self-kindness med mot-
parten self-judgement, common humanity med motparten 
isolation och mindfulness med motparten overidentifica-
tion. (Anledningen till att jag väljer att använda komponen-
terna på engelska är för att det inte finns en direkt översätt-
ning till svenska.)

• Self-kindness kontra self-judgement.
Self-kindness är förmågan av att vara varm och förstående 
mot sig själv i stunder av lidande, när du misslyckas eller 
känner dig otillräcklig samt att våga bemöta dina problem 
och brister. Self-judgement, motsatsen till self-kindness, 

Självmedkänsla 
– VAR SNÄLL MOT DIG SJÄLV OCKSÅ

I vårt konkurrensinriktade samhälle är det ofta oacceptabelt att vara 
genomsnittlig. Det finns en strävan efter att vi ska vara speciella och över 
genomsnittet för att få känna oss värdefulla. Det är dock omöjligt för alla 

människor att vara över genomsnittet. Det kommer alltid att finnas någon som 
är vackrare, smartare eller mer framgångsrik. Dessa höga krav på oss själva 

leder lätt till att vår självmedkänsla sjunker och vi känner oss värdelösa.  
Här ger konsulten Alice Rönn, några tips på hur man kan höja 

sin självmedkänsla. 
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Självmedkänsla är uppbyggt 
av tre komponenter som alla 

har varsin motpart.
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handlar i stället om att man kritiserar sig själv för sina 
misslyckanden och brister. Att man skyller på sig själv när 
man inte vinner livets spel och det inte går så perfekt som 
man tänkt sig. När vi förnekar eller inte vill inse vår egen 
verklighet uppstår lidande i form av stress, frustration och 
självkritik. 

• Common humanity kontra isolation.
Common humanity innebär att våga dela med sig av sina 
motgångar och svagheter till andra. Begreppet belyser 
också förmågan att ha förståelse för människor i motgångar 
och inse att alla människor misslyckas och gör fel ibland.  
Isolation innebär att isolera sig från andra när misslyckan-
det och de svåra perioderna i livet är framme. Vilket leder 
till en känsla om att jag är ensam om mitt misslyckande. 

• Mindfulness kontra overidentification.
Mindfulness belyser förmågan att kunna vara i nuet i ett 
klart och balanserat tillstånd. Detta tillstånd beskrivs som 
ett icke-dömande, mottagligt sinnestillstånd där tankar och 
känslor observeras som de är utan att förtryckas eller förne-
kas. Man kan ta sig tiden att studera sina upplevelser så att 
de kan bli beskådade med större objektivitet och perspektiv.  
Overidentification kan liknas med en överreaktion där man 
inte ser hela bilden utan blir fixerad på en detalj. Resultatet 
blir stress och ilska eftersom rädslan att inte lyckas infinner 
sig. Här är det lätt att klandra sig själv men också klandra 
andra för problemet i stället för att ta ett steg bakåt och ob-
servera situationen och sina egna reaktioner.

Hög självmedkänsla motverkar stress och ångest
När allt känns bra och livet går den vägen vi förväntar oss 
så kan självmedkänsla kännas lite överdrivet och till och 
med onödigt – allt känns ju bra, eller hur? Det är när saker 

och ting inte går som vi tänkt oss som vi behöver självmed-
känslan som mest. Att uppleva livets svårigheter är ound-
vikligt och det är i dessa stunder vi behöver ta hand om oss 
själva och våga konfrontera vår smärta. Många människor 
pausar inte i vardagen för att ta hand om denna smärta. När 
vi blir stressade väljer vi i stället att fokusera på att hitta 
en lösning på problemet än att stanna upp och reflektera.

En person med låg självmedkänsla kritiserar ofta sig själv 
i tron om att detta ska kunna motivera henne/honom att nå 
sina mål. Rädslan att förlora och behöva kritisera sig själv 
vid förlust ses som en motivation att prestera bättre. Här tror 
jag att många känner igen sig. Problemet är att rädslan kan 
ta över motivationen och detta leder till att personen i stäl-
let väljer att inte ens försöka sig på uppgifter denne kan 
riskera att misslyckas med. Personer med högre självmed-
känsla känner inte samma rädsla för att misslyckas.

En hög självmedkänsla motverkar stress, ångest och käns-
lan av värdelöshet. Tyvärr kan inte självmedkänsla lösa pro-
blem med stor press och höga krav på arbetsmarknaden, de 
finns där ändå. Med en hög självmedkänsla kan du inte bara 
hantera pressen och kraven bättre, du mår bra samtidigt!

De tre komponenterna, mindfulness, self-kindness och common humanity bidrar tillsammans till en bättre självmedkänsla.

Self-kindness

Mindfulness Common humanity

Self-Compassion

Självmedkänsla (self-
compassion) handlar 

om att kunna behandla sig 
själv lika kärleksfullt som man 
skulle behandla en nära vän 
eller familje medlem.
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Två tips för bättre självmedkänsla
Det finns många olika sätt och övningar för att 
öka sin självmedkänsla. Här är två tips.

Hjälp någon. 
Hjälp någon en gång om dagen. Du väljer själv 
hur du vill göra det, det kan räcka med att hålla 
upp dörren för någon, släppa någon före i kön 
eller att ge en komplimang till en kollega. Re-
flektera och skriv gärna ner vad du gjort och hur 
du tänkte. Uppmärksamma hur ofta du hjälper 
andra, du gör det säkert redan automatiskt utan 
att tänka på det. 

Notisövning. 
Varje gång en speciell tanke eller känsla infin-
ner sig ska du göra en lätt mental notering av 
den tanken eller känslan. Detta ska hjälpa dig 
att bli mer medveten om vad du upplever. Om 
jag noterar att jag är arg, blir jag också medve-
ten om mitt obehag. Detta öppnar en möjlighet 
för mig att ta ett klokt beslut, kanske ska jag 
ta några djupa andetag för att lugna ned mig.  
För denna övning ska du välja en avslappnad 
plats att sitta på i 10 minuter. Slut ögonen och 
notera mentalt vilka tankar, känslor, dofter, 
ljud och andra sensationer som du upplever, 
till exempel ljudet av lekande barn, att det 
sticker i högra foten, vad du ska ha på dig på 
festen i kväll och så vidare. För varje ny upp-
levelse, gör du en snabb notis och låter sinne-
na vandra vidare till nästa upplevelse. Ibland 
kan du uppleva att tankarna flyter iväg och 
du har funderat på din lunch de senaste 5 mi-
nuterna och inte på notisövningen. Det gör 
inget, notera då bara att du var borta i dina 
tankar och gå därefter tillbaka till övningen.  
Vi kan träna våra tankar att bli mer medvetna 
om vad som pågår med oss i nuet. Detta ger oss 
också det mentala verktyget att hantera svåra 
situationer mer effektivt.

ALICE RÖNN
konsult, A R Script

Foto: NICLAS AHLBERG

Läs mer om självmedkänsla
Neff, K. D. (2003). Self-Compassion: An alter-
native conceptualization of a healthy attitude 
toward oneself. Self and Identity.

Bland våra kunder finns AbbVie, AXA, Boehringer Ingelheim, Cederroth, CSL Behring,  
Getinge Infection Control, GoGreen, GSK, Hultafors, Högskolan i Jönköping, Kungsörnen,  

Kvalitetsmässan, Lantmännen, Lundbeck, MAQUET, MSD Animal Health, Mölnlycke Health Care,  
Novartis, Otsuka, Roche, Semper, SKF, TaxiKurir Göteborg, UCB Nordic, Unilever & Wellspect.

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

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

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

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

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

Ellermore AB    Göteborg    Stockholm    www.ellermore.com



42   pharma industry nr 1-15

klinisk prövning

BÖRJA MED RESULTATET  
om du vill designa en lyckad 

KLINISK STUDIE

För att planera en lyckad klinisk studie 
behövs därför både medicinsk, statistisk, 

regulatorisk och praktisk kunskap. Design av 
kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin.



   pharma industry nr 1-15   43

Statistisk kunskap har man allra 
störst nytta av innan man ens 
har data att räkna på. För visst 

är statistiker bra på att analysera data, 
men i planeringsfasen kan statistisk 
och regulatorisk vägledning vara avgö-
rande för om studien får det värde man 
eftersträvar, vare sig det gäller som 
grundlag för ett godkännande av ett 
nytt läkemedel, i marknadsföringssyf-
te eller som en säkerhetsuppföljning. 
Operationella och praktiska aspekter 
är också viktiga för att en studie ska bli 
färdig över huvud taget – många stu-
dier avbryts i förtid på grund av dålig 
rekrytering. För att planera en lyckad 
klinisk studie behövs därför både 
medicinsk, statistisk, regulatorisk och 
praktisk kunskap. Design av kliniska 
studier är en tvärvetenskaplig disci-
plin. Just den här texten fokuserar på 
de statistiska aspekterna. Att ta hjälp 
av en erfaren statistiker som också har 
kunskaper och förståelse för regulato-
riska aspekter är avgörande för att stu-
dien ska ha förutsättningar att lyckas 
och att kunna besvara rätt frågor.

Som man frågar får man svar
Väldigt många studier inom forskning 
och läkemedelsutveckling besvarar 
inte den viktigaste frågan, helt enkelt 
för att man fokuserat alltför mycket 
på att fundera på vad som kan mätas 
och hur patienter bäst kan följas upp. I 
stället bör man fundera på vad studien 
ska ge svar på och vad man vill kunna 
hävda när studien är färdig. Är frå-
geställningarna fokuserade på effekt 
eller säkerhet? Vilken typ av effekter 
letar man efter: en liten förbättring av 
något symptom eller en stor skillnad i 
överlevnad?

Som exempel vilka frågor som dyker 
upp vid design av en klinisk studie kan 
man ta en studie som ska studera ett 
läkemedel för behandling av bakteriell 
konjunktivit (ögoninflammation). Stu-
dien vill visa att det nya läkemedlet lä-
ker infektionen snabbare än om patien-
ten inte får någon behandling. Därför 
bör studien jämföra det nya läkemedlet 
med någon annan behandling eller 
med placebo – för att ge en valid jäm-
förelse eftersom detta är en åkomma 

som läker av sig själv. Det gäller också 
att definiera begreppet ”läkt infektion” 
– innebär det att man får negativa od-
lingsresultat eller att patienten är kli-
niskt symptomfri? 

Och vilka kriterier ska vara uppfyll-
da för att patienten ska anses kliniskt 
symptomfri? Ytterligare frågor är hur 
man mäter begreppet ”snabbare” – ska 
man jämföra andelen patienten som är 
symptomfria vid en viss dag (vilken i 
så fall) eller ska man följa patienterna 
kontinuerligt och avgöra vilken dag de 
kan anses ha tillfrisknat?  

Det är alltså väldigt många frågor 
som måste besvaras för att man ska 
kunna välja rätt effektmått (endpoint) 
och rätt metod för att mäta denna. 

Om man börjar i andra ändan och 
funderar på vad man kan mäta och när 
det passar att göra detta så landar man 
lätt i att studien mynnar ut i just ing-
enting. Ofta saknas då viktiga mät-
ningar eller variabler för att kunna be-
svara den mest relevanta frågan. När 
man i stället börjar med frågan och ar-
betar sig bakåt så säkrar man att rele-
vant information finns tillgänglig. 
Många skulle nog säga att det är gan-
ska vanligt med vagt definierade frå-
geställningar inom epidemiologisk 
forskning. I läkemedelsstudier har 
man ofta bättre struktur och fokus på 
effektmått.

Val av effektmått 
Vilket effektmått man väljer för stu-
dien beror till stor grad på var i ut-
vecklingen av läkemedlet man är.  För 
en tidig studie använder man ofta sur-
rogateffektmått, med andra ord mäter 
man något som är enklare att mäta än 
kliniska effekter men som förutsäger 
de kliniska effekter man är intres-
serad av. I exemplet ovan är negativa 
odlingsresultat (mikrobiologisk era-

Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs både 
medicinsk, statistisk, regulatorisk och praktisk kunskap. I den här artikeln foku-
serar statistikern Anna Törner, vd på Scandinavian Development Services, på de 
statistiska aspekterna i designen. 

Planeringen av en klinisk studie börjar med att man bestämmer vad man 
vill att studien ska visa. Sedan arbetar man sig baklänges till en design 
som har möjlighet att visa det som är studiens målsättning.
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klinisk prövning

dikering) ett surrogateffektmått och 
kliniskt symptomfrihet det man egent-
ligen eftersträvar med behandlingen. 

Andra klassiska exempel på surro-
gateffektmått är blodtryckssänkande 
behandling där blodtryckssänkning är 
ett surrogateffektmått – målsättningen 
med behandlingen är ju egentligen att 
minska risken för stroke och andra 
hjärt-kärlsjukdomar. Men vi tror att 
dessa effekter visas genom att läke-
medlet sänker blodtrycket. 

Att förlita sig på surrogateffektmått 
innebär dock alltid en viss osäkerhet 
om man inte vet säkert att de viktiga 
kliniska effekterna förutsägs till fullo 
av effekterna på surrogateffektmåttet. 
Detta gör att för fas III-studier krävs 
nästan alltid studier på de kliniska 
symptomen man vill påverka med be-
handlingen. Undantagen kan vara lä-
kemedel för mycket sällsynta sjukdo-
mar och situationer där kliniska symp-
tom (eller död) inträffar mycket sent i 
sjukdomsförloppet. I dessa fall kan 
man få godkännande för att förlita sig 
på validerade surrogateffektmått.

Randomiserad kontrollerad studie 
(RCT) eller observationsstudie?
Den högsta standarden för att do-
kumentera nya läkemedel är rando-
miserade kontrollerade studier där 
patienterna slumpmässigt tilldelas 
nytt läkemedel och placebo/standard-
behandling. Då får man en objektiv/
opåverkad (unbiased) kontrollgrupp 
att jämföra med. Randomisering, som 
innebär slumpmässig tilldelning av ak-
tivt läkemedel och kontrollbehandling, 
är ingen garanti för att grupperna blir 
jämförbara med avseende på prognos-
tiska faktorer. Slumpen kan spela in, 
men oftast om studien är lite större så 
medför detta att de flesta prognostiska 
faktorer fördelas jämnt mellan behand-
lingsarmarna.

Observationsstudier är mer aktuella 
när behandling inte kan tilldelas 
slumpmässigt (epidemiologiska stu-
dier) och efter marknadsföring där pa-
tienten tas med i studien när behand-
lingen väl är vald. Detta kan ibland ge 
möjlighet att studera större patient-
grupper i en situation som ligger när-
mare den faktiska kliniska använd-
ningen. Den största begränsningen 
med att använda sig av observations-
studier är att en eventuell kontroll-

grupp aldrig blir helt jämförbar efter-
som behandlingen inte tilldelats 
slumpmässigt. Eventuella test och p-
värden (en metod vid statistisk hypo-
tesprövning) får en annan tolkning 
jämfört med randomiserade studier.

Randomiserade studier har generellt 
hög intern validitet, det vill säga att 
man kan lita på att skillnader i effekt 
beror på skillnader i behandling mel-
lan grupperna. Detta är orsaken till att 
randomiserade studier i stort sett alltid 
anses ha det högsta bevisvärdet för att 
belägga ett läkemedels effekt.

Bättre eller inte sämre?
Man måste också bestämma sig för om 
studien ska visa att ett nytt läkemedel 
är mer effektivt (superior) eller inte 
sämre (non-inferior) än behandlingen 
den jämförs med. Är det en realistisk 

målsättning att visa att det nya läke-
medlet är betydligt mer effektivt, eller 
bör målsättningen vara att läkemedlet 
inte är sämre än jämförelsen? 

För att det ska vara meningsfullt att 
visa att ett läkemedel inte är sämre 
jämfört med etablerad behandling mås-
te självklart den nya behandlingen ha 
andra fördelar, till exempel en mer för-
delaktig doseringsregim eller färre bi-
verkningar. 

En spetsfundighet är att en studie 
med målsättningen att visa att effekten 
inte är sämre än jämförande läkemedel 
och som sedan visar signifikant skill-
nad till förmån för det nya läkemedlet 
får tolkas som att det nya läkemedlet 
faktiskt är mer effektivt. Detta gäller 
dock inte omvänt – om en studie desig-
nats för att visa att ett nytt läkemedel 
är bättre och inte visar någon skillnad 

En studie som designats för att visa en icke sämre-effekt kan tolkas som en mer effektiv-studie 
om resultaten visar att det nya läkemedlet är mer effektivt. Motsatsen är dock inte möjlig och 
det beror på att man på förhand inte definierat hur mycket sämre ett nytt läkemedel kan vara 
och fortfarande bedömas vara lika bra som läkemedlet man jämför med.

Väldigt många studier inom 
forskning och läkemedelsutveck-

ling besvarar inte den viktigaste frågan, 
helt enkelt för att man fokuserat alltför 
mycket på att fundera på vad som kan 
mätas och hur patienter bäst kan följas 
upp. I stället bör man fundera på vad 
studien ska ge svar på och vad man vill 
kunna hävda när studien är färdig.
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kan studien inte senare användas för 
att hävda att det nya läkemedlet är lik-
värdigt (inte sämre). 

Ibland planerar man studier med 
inte sämre-design för att helgardera 
sig. Om studien då inte lyckas visa att 

det nya läkemedlet är mer effektivt än 
en etablerad behandling så kan man i 
stället kanske dra slutsatsen att det nya 
läkemedlet inte är sämre.

Vad ska man jämföra med?
I tidiga kliniska studier vill man gärna 
veta att ett nytt läkemedel har effekt – 
att visa exakt hur effektivt det är jäm-

fört med andra läkemedel spelar min-
dre roll. Det naturliga att jämföra med 
i dessa fall är placebo, om det är medi-
cinskt försvarligt. 

När man jämför mot placebo får man 
ett absolut mått på hur effektivt läke-

medlet är och en studie mot placebo kan 
ge ett tidigt svar att behandlingen fung-
erar. I en senare studie, när läkemedlet 
nått en senare klinisk fas, vill man ofta 
kvantifiera behandlingseffekterna och 
visa hur effektiv en ny behandling är 
jämfört med etablerade behandlingar. 
Studien måste då vara jämförande mot 
en annan behandlingsregim. 

De sena, stora fas III-studierna har 
också oftast mer generösa kriterier för 
inklusion, det vill säga man definierar 
patienter som kan inkluderas mindre 
restriktivt. Det gör att patientpopula-
tionen blir mer heterogen och samti-
digt mer representativ för den kliniska 
verkligheten, med andra ord får man 
högre extern validitet. Fas III-studier 
är oftast betydligt större än fas II-stu-
dier. Orsakerna till att fas III-studier är 
större är både statistiska, medicinska 
och regulatoriska, förutom att studie-
populationen blir mer heterogen kan 
en jämförelse mot annan aktiv behand-
ling visa mindre skillnader än jämfö-
relse mot placebo.

Hur många patienter behövs i en 
klinisk studie?
Storleken på en klinisk studie bestäms 
av både statistiska, medicinska och 
regulatoriska aspekter. Ofta är må-
let att visa att en ny behandling är 
mer effektiv än etablerad behandling 
och då krävs en statistiskt signifikant 
skillnad, vanligen definierad som att 
p-värdet är mindre än 0,05. 

Hur stor studien behöver vara kan 
beräknas utifrån uppgifter om förvän-
tad skillnad i effekt, hur mycket effek-
ten varierar mellan patienter och hur 
säker man vill vara på att resultaten 
blir statistiskt signifikanta (power). 
Egentligen vet man först när studien är 
färdig hur många patienter som behövs 
för statistisk signifikans, det är då man 
känner alla parametrar. Så när studien 
planeras måste man gissa. Att dimen-
sionera studier kräver både medicinsk 
och statistisk kunskap kombinerat med 
erfarenhet av studieplanering. 

Hur man mäter sitt effektmått kan 
också påverka hur många patienter 
som behövs för att nå statistisk signifi-
kans och här kan statistiker ofta ge vär-
defull vägledning.

ANNA TÖRNER
statistiker och verkställande direktör
Scandinavian Development Services

När man planerar hur många patienter som behövs för att nå statistisk signifikans så är det 
flera parametrar man antingen måste gissa sig till eller veta något om, till exempel hur mycket 
effekten varierar mellan patienter och hur stor effekten av läkemedlet är. Dessutom måste 
man ta strategiska beslut med avseende på hur säker man vill vara att lyckas (power).
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I tidiga kliniska studier vill man 
gärna veta att ett nytt läkemedel 

har effekt – att visa exakt hur effektivt 
det är jämfört med andra läkemedel spelar 
mindre roll. Det naturliga att jämföra med 
i dessa fall är placebo, om det är medi-
cinskt försvarligt.
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Meda – en platt gigant som       drivs av entreprenörskap
Meda är inte bara ett av de största svenska läkemedelsföretagen i Sverige, utan 
även ett av Europas största specialty pharmaföretag. För att lyckas med lönsamma 
innovationer utan egen grundforskning krävs marknadsfokus och snabbhet.
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Vi är stolta över att utveckla ett svenskt företag och 
bidra till en utveckling i Sverige, säger Sverigeche-
fen Mia Brundin med delar av den svenska verksam-

hetens ledning samlade runt konferensbordet.
Meda är nämligen något så sällsynt som ett stort inter-

nationellt specialty pharmaföretag med huvudkontor i Sve-
rige. I Solna närmare bestämt. Företaget grundades 1954, 
börsnoterades 1995 och har växt raskt genom förvärv sedan 
2000-talet. Meda-koncernen förvärvade 2014 det italienska 
bolaget Rottapharm, ett av Europas ledande specialty phar-
ma-företag. Verksamhetens fokus ligger på marknadsföring 
och försäljning samt på att ta fram nya produkter genom 
marknadsnära produktutveckling, det vill säga utan egen 
riskfylld forskning i tidig fas.

Den svenska verksamheten, som håller till i samma 
byggnad som koncernledningen, har fokus på terapiområ-
dena luftvägar och hud samt receptfria produkter (OTC-
produkter), omsätter omkring 1,3 miljarder svenska kronor 
och Meda i Sverige placerar sig därigenom bland landets 
tio största läkemedelsföretag, enligt IMS.

På det avlånga konferensbordet står en mängd olika 
OTC-produkter. En påminnelse om företagets breda sorti-
ment och ranking som fjärde största inom OTC i Sverige, 
där Treo och SB12 är bland de största och mest kända.

För att förbli lönsamma, krävs tydligt marknadsfokus 
och handlingskraft. Genom marknadsnära produktutveck-
ling får äldre läkemedel nytt liv, med nya finesser och på-
tagliga fördelar för användaren.

– Vår framgång bygger på att förvalta den breda produkt-
portföljen på ett optimalt och lönsamt sätt,  säger Magnus 
Wassén, chef för External Affairs och Market Access. Vi 
letar efter tillfällen att utveckla befintliga substanser uti-
från ett vård- och patientbehov. Genom att arbeta aktivt 
med väletablerade prisvärda produkter kan de få nytt liv 
och utökad användning. Den marknadsnära produktut-
vecklingen innebär att vi erbjuder patienter förbättrade 
egenskaper hos befintliga läkemedel. Där har vi Medas 
ryggrad, styrka och ständiga utmaning.

Behovsanpassad storsäljare
Ett exempel på förvandlingsnummer från ett äldre läkeme-
del till en behovsanpassad storsäljare är solskenshistorien 
– i flera bemärkelser – Kalcipos-D forte. Från början ett 
läkemedel mot kalcium- och D-vitaminbrist med namnet 
Kalcipos-D.

– När vi träffade vården märkte vi att det fanns ett behov 
av ett läkemedel med högre d-vitaminhalt. Därför tog vi 

Meda – en platt gigant som       drivs av entreprenörskap
Meda är nämligen något 
så sällsynt som ett stort 

internationellt specialty phar-
maföretag med huvudkontor 
i Sverige.
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fram både Kalcipos-D forte med samma dos kalcium, men 
med högre d-vitaminnivå samt Divisun, ett rent d-vitamin-
läkemedel, berättar affärsområdeschef Rebecka Grund. 
Marknaden svämmar över av kosttillskott med D-vitamin, 
men inte av läkemedel med bara rent d-vitamin. Dessutom 
kan patienten ta 1–5 tabletter per dag och därmed anpassa 
doseringen efter ett förändrat behov.

Både Kalcipos-D forte och Divisun har blivit försäljnings-
framgångar för det svenska marknadsbolaget.

Innovation i ett specialty pharmaföretag betyder inte 
nödvändigtvis att själva preparatet måste utvecklas. Smar-
tare produktkonstruktion kan vara nog så livräddande, inte 
minst för barn. Till exempel uppmärksammades det att över 
30 procent av användarna av pulverinhalatorer blir utan 
lindring. Helt enkelt för att konstruktionen hos traditio-
nella pulverinhalatorer möjliggör felanvändning. Tanken 
bakom Novolizer var därför att anpassa inhalatorn efter 
användaren. Det skulle inte gå att göra fel på grund av bris-
tande konstruktion av inhalatorn. Klicket, en av finesserna, 
hörs tydligt i konferensrummet och varslar om att rätt dos 
är frammatad. 

– Novolizer är den enda astmainhalatorn som säkerstäl-
ler att korrekt dos inhalerats och ger därigenom förbättrad 
möjlighet till god följsamhet och astmakontroll. Den har 
blivit en succé bland barn över sex år i Sverige och växer i 
användning bland barn och vuxna, säger Rebecka Grund.

Det finns flera exempel på Medas innovationsförmåga. 
När behandlingsriktlinjerna för hudinfektioner ändrades 
för några år sedan, med rekommendationen att kunna till-
föra 1 gram Heracillin, högg Meda till direkt.

Ovan: Rebecca Grund
Till vänster: Anne Bergman
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– Vi såg möjligheten att ge fler patienter nya behand-
lingsalternativ. Produkten blev utvecklad, godkänd och 
lanserades exceptionellt snabbt. Det tog ett knappt år, säger 
Anne Bergman, chef för Medical och Regulatory.

Snabba beslut
När snabbhet är en dygd kan det tyckas vara en fördel att 
kunna råka folk från koncernledningen i huset, en ynnest 
som få svenska dotterbolag har. Men geografisk närhet är 
inte avgörande, framhåller Rebecka Grund.

– Vi är affärsorienterade. När vi ser en möjlighet att för-
verkliga en idé tar vi snabba beslut. Det är det som är så 
fantastiskt och så stimulerande med Meda. 

Avgörande är tvivelsutan även koncernens grundinställ-
ning.

– Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar och 
tydligt lokalt ansvar. De flesta storföretag som växer pro-
ducerar flera nivåer. Vi växer i affärerna, inte organisato-
riskt. Det ger snabba beslutsvägar och stärker entreprenör-
skapet, säger Mia Brundin.

Hon slår ut med armarna:
– Att arbeta snabbt är en viktig förutsättning. Om man 

har för långa beslutsvägar finns det risk att man tappar 
momentum och affären. Vi utvärderar situationen och kör!

Gänget runt bordet är uppenbarligen med på noterna 
och nickar instämmande. Ändå är alla medvetna om att inte 
alla friskt vågade satsningar bär frukt.

– Vi kan åka på nitar, absolut, medger Mia Brundin. Men 
det är okej.

Vad betyder en sådan förlåtande inställning?

Mathias Pastarus
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– Folk är modiga och beredda att ta beslut, man har öpp-
na dörrar så ingen behöver känna sig ensam. Vi lär oss och 
går vidare, säger Anne Bergman.

Där är vi framme vid pudelns kärna i Medas företags-
kultur: mod och frihet under ansvar.

– När jag rekryterar brukar jag alltid fråga efter det mest 
modiga som den sökande har gjort. Om man inte kan svara 
saknar man personliga drivkrafter att spränga den inre 
gränsen. Då passar man inte här, slår Mia Brundin fast. Fri-
het under ansvar råder, men ett ramverk finns liksom ett 
syfte med verksamheten. Frihet råder inom ramverket.

Lyhörda tentakler mot kunden
Hur lovvärt frihet, snabbhet och mod än är behövs flera 
ingredienser för att kunna nå målsättningarna. Bland det 
mest fundamentala är lyhörda tentakler mot kunden, fram-
håller Mathias Pastarus, försäljningschef OTC.

– Vi har ett stort nätverk. Även enstaka apotek kan kom-
ma med önskemål om produkter. Det handlar om närhet 
hela tiden, om att fånga varje tillfälle, säger han och far i 
väg med ett konkret exempel på lyhörda tentakler.

En säljcykel pågår 6–8 veckor och är planerad i god tid i 
förväg. Vid ett tillfälle har säljarna fångat upp ett överras-
kande och oplanerat intresse för mag- och tarmläkemedel 
under sina besök hos apoteken. Företag petar vanligen 
högst ogärna i de planerade säljcyklerna. Men här har man 
stuvat om ordningen av säljcyklerna och inom två månader 
tagit fram nytt presentationsmaterial över ett tiotal mag- 
och tarmprodukter. Redan efter tre månader var informa-
tionen ute hos apoteken.

Tydligen föll blixtinsatsen väl ut. 100 procent av apoteken 
fann informationen relevant eller mycket relevant, enligt 
den uppföljande nätundersökningen.

En stor OTC-spelare som Meda har även försäljningska-
naler utanför apoteken.

– Avgörande är ofta om produkten klarar att stå på hyl-
lan och sälja sig själv, säger Mathias Pastarus och berättar 
om Linicin, OTC-medlet mot löss som har blivit så populärt 
att det även lanserades i dagligvaruhandeln under 2014.

Bredaste utbudet av antibiotika
Det går inte att berätta om Meda utan att nämna deras om-
fattande engagemang inom antibiotika. Meda i Sverige har 
det bredaste utbudet av antibiotika trots rådande prispress.

– Flera av våra produkter tillhandahålls till mindre pa-
tientgrupper som skulle drabbas hårt om vi valde att sluta 
tillhandahålla produkterna, säger Anne Bergman.

Ett annat bekymmer är antibiotikaresistens, ett välkänt 
globalt problem. Därför har Meda i ökad utsträckning för-
ordat förskrivning av smalspektrumantibiotika vid vanligt 
förekommande infektioner som halsfluss och öroninflam-
mationer. Bra för Sverige, men dessvärre mindre bra för 
försäljningen av bredspektrumantibiotika.

– Vi fortsätter att öka vår marknadsföring av smalspek-
trumantibiotika framför bredspektrumantibiotika för att 
bidra till att minska problematiken med antibiotikaresis-
tens, säger Anne Bergman.

Framtidsplaner finns det gott om. På kort sikt lanseras 
ännu fler kundanpassade produkter som kombinationspro-
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dukten mot akne, Acnatac. Med Acnatac kan man behand-
la såväl inflammatorisk som icke-inflammatorisk akne. 
Ännu längre fram kommer det digitala paradigmskiftet sä-
kerligen att ge avtryck på kommunikationen med såväl be-
ställare som den allt mer pålästa slutkonsumenten.

Branschen förändras och vi vill ta vara på nya möjlighe-
ter. I framtiden säljer vi inte bara produkten, utan kanske 
även tjänster kopplade till produkterna. Vi bör hitta stora 
möjligheter i en värdebaserad vård, säger Magnus Wassén.

Text: PHARMA INDUSTRY
Foto: SÖREN ANDERSSON

Den svenska 
verksamheten 

har fokus på terapi-
områdena luftvägar 
och hud samt recept-
fria produkter.

FAKTA OM MEDA 
GRUNDAT: 1954 i Sverige.
ANTALET ANSTÄLLDA: Omkring 80 i den svenska verksamhe-
ten i Solna, norr om Stockholm. Totalt 3 000 anställda i drygt 
55 länder (2013) .
OMSÄTTNING: Koncernen omsatte cirka 13 miljarder svenska 
kronor 2013. Meda Sverige står för ungefär 10 procent.
SÄTE: Solna, Sverige.
PRODUKTER: Meda i Sverige har 300 produkter och 900 
artiklar av både receptbelagda och receptfria produkter, samt 
kosttillskott, medicinska tillbehör och kosmetika. Storsäljarna 
är Treo, Heracillin och Kåvepenin, Dymista, Kalcipos-D forte, 
Cocillana-Etyfin, MittVal, SB12, Novalucol, Linicin, Vårtfri och 
Zyx.

Från vänster: Mia Brundin och Magnus Wassén (även till höger)
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recension

Den sjuka vården 2.0 är en uppföljare till boken Den 
sjuka vården som publicerades 2003. En bok som 
fick en hel del uppmärksamhet för sin kartlägg-

ning av hur läkarna i Sverige, inte minst i en internationell 
jämförelse, tar emot få patienter och ställer många i kö. För-
fattare är Stefan Fölster, Monica Renstig, Stefan Ohlsson och 
Lars Wiigh. Boken gavs ut i juni 2014 på Samhällsförlaget. 

Spår 1 – det låga antalet patientmöten per läkare
Ett av spåren i den nya boken, liksom i den tidigare, utgörs 
av att läkare i Sverige träffar färre patienter än läkare i an-
dra länder samt att de ägnar en stor del av sin arbetstid åt 
annat än patienterna. Man visar i den nya boken att resurs-
utnyttjandet, trots ännu fler läkare, nu ytterligare försäm-
rats. Av bokens beskrivningar framgår att läkarantalet ökat 
från 8 511 till 32 560 under perioden 1975–2012 samtidigt 
som antalet patientbesök per läkare och dag minskat från 
9 till 3,8 sedan 1975. Det är framför allt sjukhusläkarna som 
bidrar till försämringen. En offentliganställd sjukhusläkare 
träffar i snitt 1,9 patienter per dag.

Detta faktum bygger inte på att läkarna i Sverige lägger 
mer tid på patienterna än vad man gör i andra länder. Sve-
rige har en bottenposition i OECD:s jämförelse när det gäl-
ler bemötande från läkaren. I en internationell studie som 
vi inom Kairos Future genomförde 2013–2014 bland patient-
organisationer i åtta länder såg vi samma saker. Interaktio-
nen mellan patient och vårdprofessionen får lägst betyg i 
Sverige när det gäller såväl diskussionen om behandlings-
målsättningar och prioriteringar som att en vårdplan över 
huvud taget utfärdas.

Ett viktigt skäl till det låga antalet patientmöten lyfts 
fram i boken. Det är de generösa jourläkaravtalen. Dessa 
avtal bedöms vara en stor anledning till att det ser ut som 
det gör. Det finns tydliga ekonomiska incitament för lä-
karna, och i synnerhet sjukhusläkarna, att arbeta utanför 
ordinarie arbetstid. På många sjukhus kan allt tas ut i ledig-
het vilket resulterar i att alltför få läkare finns på plats dag-
tid. Vissa bedömare beskriver att en tredjedel av läkarnas 
arbetstid går bort i ledigheter och att bara 65 procent av 
läkarna är närvarande en vanlig vardag.

I boken citeras också ur rapporten Ur led är tiden (Myn-
digheten för vårdanalys, 2013): ”Planeringen av läkares ar-
betstid utgår inte från patienternas behov. På många håll 
saknas styrning av hur vårdens aktiviteter planeras i rela-
tion till hur verksamheten bemannas. Det förekommer ock-

så att planeringen av läkares och andra yrkesgruppers ar-
betstider sker separat, något som medför att det inte finns 
en samplanering mellan läkare och annan personal.”

Spår 2 – ökat antal feldiagnoser
I boken beskrivs det komplex som ligger bakom begrep-
pet feldiagnoser. Den ständigt ökande komplexiteten i den 
medicinska världen är givetvis en anledning. En annan 
anledning är den tidigare nämnda bristfälliga kommuni-
kationen mellan hälso- och sjukvården och den enskilde. 
Vårdpersonalen känner i för liten utsträckning till hur den 
medicinska historiken ser ut för den patient man råkar ha 
framför sig.

En tredje anledning som tas upp är de stora bristerna när 
det gäller vårdplanering och samordning mellan olika de-
lar i sjukvården. Författarna skriver: ”Svensk sjukvård är 
uppbyggd kring principen att ingen har ansvar för en pa-
tients behandling. Varje läkare eller annan utförare som 
möter en patient och inte anser sig kunna slutföra behand-
lingen själv remitterar patienten vidare. I det ögonblicket 
upphör också denna läkares ansvar.”

Sammantaget menar man i boken att den minskade fort-
bildningen för vårdprofessionen och den bristfälliga infor-
mationshanteringen kring sjukdomshistoria och behand-
ling är ett par viktiga anledningar till att feldiagnoserna 
ökar.

Spår 3 – patientrevolutionen och flippad sjukvård
Författarna pekar på att huvudinriktningen för vården 
borde vara att möta den pågående patientrevolutionen för 
att ta tillvara den potential som finns där. Man menar att 
patientrevolutionen kan avlasta verksamheten om vården 
utvecklas som den borde. Samtidigt så pekar man på att ris-
ken finns att det blir tvärtom – att vården inte hinner med i 
utvecklingen. Risken för att det alternativet blir verklighet 
är en uppfattning jag själv i ökande utsträckning möter i 
mina möten med politiker och tjänstemän i diverse semi-
narier och workshops. 

En väsentlig fråga som tas upp i boken är hur den skat-
tefinansierade sjukvården kommer att möta patientrevolu-
tionen med dess möjligheter till förbättringar. Man menar 
att det borde vara huvudinriktningen för svensk sjukvårds-
politik och jag kan inte göra annat än att hålla med.

Samproduktion av hälsa och trygghet mellan patient och 
vårdaktör är nyckeln till den nödvändiga utvecklingen. 

Än är det mycket sjukt inom
DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN
Mats Olsson, framtidsstrateg på analysföretaget Kairos Future, ser tre tydliga spår 
i boken Den sjuka vården 2.0. 
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Kopplingar mellan patientens egen data-
generering och vårdens informationshante-
ring kallar man i boken för flippad sjuk-
vård. Ett något märkligt uttryck som nog 
aldrig kommer att slå. Själv använder jag 
uttryck som samproduktion av hälsa – att 
individen genom ett utökat egenansvar ge-
nererar data i hälsoprevention, sjukdoms-
behandling, rehabilitering och trygghets-
lösningar. Att dessa data, eller åtminstone 
en överenskommen delmängd, distribu-
eras till en analysmiljö där de tillsam-
mans med de uppgifter vården genererar 
skapar underlag för nya insikter.

Förslag till framtida lösningar 
I boken argumenterar man följdrik-
tigt att it-baserade beslutsstödsystem 
i framtidens hälso- och sjukvård kom-
mer att driva på en nödvändig föränd-
ring där läkekonsten kommer att ta 
tydligare steg från historisk konstart 
till vetenskap.

Patientrevolutionen med dess nya 
fantastiska verktyg för den enskilde 
innebär bland annat helt nya möjlig-
heter till egendiagnos. Den ökade 
patientmakt som detta innebär blir 
för författarna grunden för det väg-
skäl man tecknar: Att vården lyck-
as göra sig till ett nav i denna ut-
veckling eller att parallella lös-
ningar utvecklas på andra håll. En 
av riskerna med det senare vägvalet är betydande 
kostnadsökningar – alltså det motsatta jämfört med hur 
förhoppningarna ser ut inom e-hälsoområdet och vad en 
del internationella exempel visar i utvärderingarna.

Boken avslutas med ett koncept av reformer för den flip-
pade sjukvården med fyra hörnpelare:

1. Ett tydligt uppdrag till sjukvårdens organisationer att 
bygga sjukvården runt patientens behov.

2. Vårdens ersättningssystem bör vidareutvecklas mot att 
ersätta uppnådd kvalitet av enskilda behandlingar.

3. Ledarskapet inom sjukvården måste gå i spagat.

4. Utveckling av huvudmannaskap i sjukvården.

Boken Den sjuka vården 2.0 är en lämplig läsning för dem 
i industrin som börjat eller ska börja jobba med det mödo-
samma arbetet att utveckla nya affärsmodeller. Inte minst 
när det gäller att åstadkomma mätbarhet och redovisning 
av värdet av den diagnostik och/eller behandling man till-
handahåller. För att ta sig fram i den terrängen behöver man 
ha god insikt om hur verkligheten ser ut för att bli lyckosam 
i sitt utvecklingsarbete och boken bidrar med ett stycke till 
denna verklighetsbeskrivning.

MATS OLSSON
framtidsstrateg

Kairos Future

REFERENS
Patient’s perspectives on the quality of care. En internationell stu-
die våren 2013–våren 2014 bland drygt 6 000 patienter i Kanada, 
Frankrike, Italien, Spanien, Sverige, England, Finland och Tyskland. 
Kairos Future, 2014.

OM BOKEN
Den sjuka vården 2.0 – från nollvision till patientrevolution. 
Av Stefan Fölster, Monica Renstig, Stefan Ohlsson och Lars 
Wiigh. Samhällsförlaget, juni 2014.
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STEGVIST GODKÄNNANDE  
– en samverkansmodell för utveckling 
och introduktion av NYA LÄKEMEDEL

Det tar lång tid att utveckla nya läkemedel och göra dem tillgängliga för patienter. 
Stegvist godkännande kan ge tidigare tillgång till läkemedel för de patienter som 
har de mest uttalade medicinska behoven och en strukturerad uppföljning som 
ger bättre möjlighet till kunskapsuppbyggnad. I den här artikeln beskriver läkaren 
Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig för farmakoterapi vid Läkemedelsverket, 
arbetet med att utveckla konceptet med stegvist godkännande.
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Utvecklingstiden för nya läke-
medel är lång. Både de fors-
kande läkemedelsföretagen, 

patienter/patientorganisationer och 
vårdprofessionerna har tagit olika ini-
tiativ för att försöka korta ledtiderna 
för utvecklingen av nya läkemedel. Det 
gäller alla steg från projektstart, ansö-
kan om godkännande, till marknads-
föringstillstånd och till dess att läke-
medlet kommer till användning. Regu-

latoriska myndigheter har på olika sätt 
försökt hitta former för att tillmötesgå 
dessa behov. Konceptet med stegvist 
godkännande bygger vidare på sådana 
tidigare regulatoriska initiativ. 

Regeringen uppdrog i december 
2013 till Läkemedelsverket, inom ra-
men för den nationella läkemedelsstra-
tegin (NLS), att i samråd med Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket 
(TLV) och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) studera olika interna-
tionella initiativ och processer för att 
stegvis godkänna och prissätta nya lä-
kemedel. I uppdraget har också ingått 
att överväga en gemensam nationell 
position och föreslå åtgärder som bi-
drar till att processen utvecklas, samt 
bedöma om den är förenlig med det eu-
ropeiska regulatoriska systemet. En 
analys av hur stegvist godkännande 
kan komma att påverka processen för 
ordnat införande av nya läkemedel har 
också gjorts.

Uppdraget har genomförts som en 
av 39 aktiviteter inom den nationella 
läkemedelsstrategin (NLS), en nationell 
kraftsamling kring prioriterade för-
bättringsområden inom läkemedels-
området som startade 2011 och samord-
nas av CBL-kansliet (Centrum för bätt-
re läkemedelsanvändning) på Läkeme-
delsverket.

Rundabordskonferens 
Med anledning av uppdraget anordna-
de Läkemedelsverket en rundabords-
konferens i London i början av 2014. 
På konferensen deltog regulatoriska 
representanter för de nationer som 
tagit en ledande roll i utvecklingen 
av stegvist godkännande. Syftet med 
mötet var att få en aktuell överblick 
över pågående internationella initiativ. 

Det finns ett etablerat internationellt 
nätverk – Newdigs (New drug develop-
ment paradigms) – som varit starkt på-
drivande för utvecklingen. I nätverket 
finns representanter för vissa myndig-
heter och andra aktörer inom läkeme-
delsutveckling. Man har haft återkom-
mande informella möten med läkeme-
delsföretag  för att diskutera alternati-
va utvecklingsplaner för pågående lä-
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kemedelsprojekt. På så sätt har man 
kunnat diskutera och vidareutveckla 
konceptet. 

Sedan början av 2014 är det den re-
gulatoriska europeiska samarbetsorga-
nisationen EMA (European Medicines 
Agency) som leder utvecklingen av 
konceptet. I mars 2014 påbörjade EMA 
en pilotverksamhet för stegvist god-
kännande (adaptive licensing). Sverige 
företräds i pilotverksamheten av Läke-
medelsverkets representanter i Scien-
tific advice working party (SAWP). 
Även TLV har möjlighet att delta.

Dessutom har Sverige engagerat sig 
i Newdigs-samarbetet där man nu fo-
kuserar på att bättre använda kunska-
pen från uppföljning av läkemedel ef-
ter godkännande. 

Stegvist godkännande
Stegvist godkännande är den svenska 
termen för det engelska adaptive li-
censing, adaptive pathways, progres-

sive licensing eller staggered approval. 
Begreppen är utbytbara och motsvarar 
det som i denna artikel kallas stegvist 
godkännande.

Adaptive licensing har av Eichler och 
medarbetare (CPT, 2012) definierats 
som: ”a prospectively planned, adaptive 
approach to regulation of drugs and bio-
logics. Through iterative phases of evi-
dence gathering to reduce uncertainties 
followed by regulatory evaluation and 
license adaption, adaptive licensing 
seeks to maximize the positive impact 
of new drugs on public health by balan-
cing timely access for patients with the 
need to assess and provide adequate 
evolving information on benefits and 
harms so that better-informed patient-
care decisions can be made”.

Definitionen betonar att det är en 
anpassningsbar utvecklingsmodell 
med återkommande informationsin-
samling och stegvisa godkännanden 
som vill få en optimal avvägning mel-
lan tidig tillgång till ett läkemedel mot 
graden av kunskap om läkemed-
let.” Konceptet illustreras i figur 1. 

Ovanstående definition av adaptive 
licensing fångar dock inte hela inne-
börden i konceptet stegvist godkän-
nande. Samtliga benämningar för pro-
cessen har sina tillkortakommanden. 

Benämningen stegvist godkännan-
de leder lätt tankarna till att konceptet 
endast handlar om en successiv utök-
ning av godkända indikationer/indi-
kationsområden för nya läkemedel. Nu 
används allt mer begreppet medicines 
adaptive pathways (to patients) 
(MAP(P)s). I pathway-begreppet in-
ryms de komponenter som rör prismo-
dell, införande och uppföljning. Inom 
EMA kommer begreppet adaptive pat-
hways att användas. 
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Figur 1. I dag växer antalet patienter kraftigt efter godkännandet men denna läkemedelsbe-
handling bidrar i begränsad omfattning till ytterligare kunskap om läkemedlet. Med stegvist 
godkännande ökar antalet patienter mer kontrollerat efter ett initialt tidigt godkännande och 
patientdata från den kliniska verksamheten samlas inför nästa steg. Figuren är anpassad 
efter Eichler et al, 2012.

Stegvist godkännande är den 
svenska termen för det engelska 

adaptive licensing, adaptive pathways, 
progressive licensing eller staggered 
approval. Begreppen är utbytbara och 
motsvarar det som i denna artikel kallas 
stegvist godkännande.
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Det finns i dag inga regulatoriska 
hinder för stegvist godkännande och 
införande av nya läkemedel. Det är re-
dan i dag vanligt att indikationer och 
användningsområden utvidgas stegvis 
under ett läkemedels livscykel. Exem-
pel på möjligheter som finns inom det 
regulatoriska systemet är godkännan-
de beviljat med vissa specifika villkor 
(conditional marketing authorisation), 
riskhanteringsplan med PASS och 
PAES (post-authorization safety/effi-
cacy studies), periodisk säkerhetsupp-
följning, förnyelse och compassionate 
use-program. Flera av dessa möjlighe-
ter kan bli aktuella vid stegvist god-
kännande. 

Grundläggande komponenter för 
stegvist godkännande
• Återkommande gemensamma regu-
latoriska och hälsoekonomiska veten-
skapliga rådgivningar med möjlighet 
för flera aktörer att delta.

• Strukturerad uppföljning och åter-
kommande utvärdering av effekt och 
säkerhet i klinisk praxis som bygger 

på ordnat införande och genererar data 
(i exempelvis kvalitetsregister) som är 
användbara ur ett regulatoriskt och 
hälsoekonomiskt perspektiv.

• Konceptet bör vara förenat med en 
flexibel prismodell med möjlighet att 
anpassa priset under läkemedlets livs-
cykel för att skapa incitament och för-
bättrad kostnadseffektivitet.

Figur 2 visar en schematisk bild av de 
grundläggande komponenterna för 
stegvist godkännande över tid.

Vetenskaplig rådgivning
För att förbättra möjligheterna för pa-
tienter med de mest uttalade medi-
cinska behoven att få tillgång till nya 
läkemedel tidigare är det viktigt att 
flera parter involveras tidigt. Det kan 
förutom företaget och myndigheterna 
gälla betalningsansvariga, specialistlä-
karföreningar, registerföreträdare och 
patientråd/patientföreträdare.

I den tidigaste fasen av stegvist god-
kännande kan det bli en utmaning att 
involvera parter på nationell nivå på 

ett meningsfullt sätt då den tidiga dia-
logen av stegvist godkännande för nya 
läkemedel sker på Europanivå. 

Vetenskaplig rådgivning från regu-
latoriska myndigheter är en redan eta-
blerad verksamhet i flera EU-länder 
(inklusive Sverige), och gemensam råd-
givning från en regulatorisk myndig-
het (LV) och en subventionsmyndighet 
som bedömer hälsoekonomiska be-
slutsunderlag (TLV) är också en redan 
etablerad verksamhet i bland annat 
Sverige. Detta skulle kunna vara en 
struktur att bygga vidare på nationellt 
för att stödja utvecklingen. 

Strukturerad uppföljning 
Stegvist godkännande både kan och 
bör samordnas med processen för ord-
nat införande av nya läkemedel. Ord-
nat införandeprocessen har utvecklats 
i ett angränsande projekt inom natio-
nella läkemedelsstrategin (NLS 6.1). 
Vid ordnat införande utvecklas pro-
jektspecifika uppföljningsprotokoll 
som kan adressera angelägna uppfölj-
ningsfrågor om effekt och säkerhet i 
klinisk verklighet.
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Figur 2. Processen för stegvist godkännande illustrerat över tid med kunskapsuppbyggnad och utökning av indikation med stegvisa regulato-
riska godkännanden. I den nedre delen beskrivs hur utvecklingen planeras genom upprepade gemensamma vetenskapliga rådgivningar som 
inkluderar fler aktörer och som startar tidigt under den kliniska utvecklingen, samt en fortsatt kunskapsuppbyggnad genom strukturerad upp -
följning och prisanpassning vid upprepade tillfällen baserat på överenskommen  prismodell och den ökade kunskap som genereras.



58   pharma industry nr 1-15

regulatory

Den svenska sjukvården och indi-
vidbaserade register ger förutsättning-
ar för att utveckla en god infrastruktur 
för uppföljning och Sverige har ur det-
ta perspektiv goda förutsättningar att 
bidra i den kliniska kunskapsuppbygg-
naden vid stegvist godkännande. Fort-
satt utveckling av it-stöd som underlät-
tar strukturerad uppföljning och ett 
nära samarbete mellan myndigheter, 
sjukvård och andra intressenter är 
dock av avgörande betydelse.

För varje enskilt projekt behöver man 
definiera specifika frågeställningar och 
bedöma möjligheterna att besvara frå-
gorna. Vilka data krävs och när? Finns 
det relevanta datakällor? Är datakvali-
teten adekvat i relation till frågeställ-
ningen? Hur kan insamlingen gå till och 
data göras tillgängliga och utvärderas? 

Flexibel prismodell
Konceptet stegvist godkännande bör 
vara förenat med en flexibel prismo-
dell med möjlighet att anpassa priset 
under läkemedlets livscykel för att 
skapa incitament och förbättrad kost-
nadseffektivitet.

TLV:s pågående utveckling av den 
värdebaserade prismodellen är väl för-

enlig med stegvist godkännande. Mo-
dellen ger möjligheter till en mer dyna-
misk prissättning som kan stimulera 
tidig tillgång till läkemedel och tar 
höjd för upprepade utvärderingar av 
effektivitet och kostnader kopplade till 
prisjusteringar under läkemedlets livs-
cykel. Under året har också praktiska 
framsteg gjorts som går i denna rikt-
ning. Bland annat har TLV fördjupat 
sitt samarbete med landstingen och ge-
nomfört trepartssamtal med företagen. 
Nyligen har också avtal där riskdel-
ning ingår som en komponent använts 
för första gången. 

Den utvecklade värdebaserade pris-
sättningen kan vara en god utgångs-
punkt vid stegvist godkännande.

Fördelar och nackdelar
Konceptet stegvis godkännande för-
väntas ge fördelar, till exempel tidigare 
tillgång till läkemedelsbehandling, 
en utveckling som är mer kopplad till 
medicinskt behov, ett ökat patientin-
flytande, en bättre samverkan samt 
mer effektiv kunskapsuppbyggnad och 
bättre användning av data från klinisk 
verklighet. 

Men det finns också nackdelar. Någ-
ra av riskerna är: 
• ett godkännande kan försvåra möj-
ligheterna att fortsätta göra randomi-
serade kontrollerade studier efter ett 
första godkännande, 

• datakvaliteten kan bli lägre, 

• det finns risk för bristande följsam-
het till begränsad indikation med 
ökad så kallad ”off label”-användning 
(förskrivning utanför godkänd indi-
kation) och 

• utvecklingsmodellen kan leda till 
en ökad belastning på sjukvård och 
myndigheter.

En bedömning av förväntade fördelar 
och möjligheter att hantera risker be-
höver göras för varje enskilt utveck-
lingsprojekt.

För patienter kan utvecklingen med 
stegvist godkännande, ordnat införan-
de och strukturerad uppföljning inne-
bära en möjlighet att få tillgång till nya 
innovativa läkemedel tidigare och för-
bättra möjligheten till jämlik vård. Men 
en snabbare introduktion får inte ske 
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Figur 3. Schablonmässig beskrivning av proceduren fram till första godkännandet och till att läkemedlet når patienten. Den övre bilden (A) 
beskriver nuläget, där de olika stegen huvudsakligen sker i följd och där målgruppen är en bred patientpopulation. Den nedre bilden (B) 
beskriver önskat läge vid stegvist godkännande där de olika stegen sker mer parallellt, och där första godkännandet är inriktat på patienter 
med de mest uttalade medicinska behoven
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på bekostnad av säkerheten. Det är vik-
tigt att framhålla att de bedömnings-
grunder, baserade på ett positivt nytta/
risk-förhållande, som gäller vid steg-
vist godkännande är desamma som 
gäller vid annan typ av läkemedelsut-
veckling. Det är av utomordentlig vikt 
att både patienter och vårdgivare ska 
kunna känna sig trygga och ha förtro-
ende för godkännandeprocessen, och 
att integritetsaspekterna beaktas. Det 
är sannolikt att en tidigt planerad 
strukturerad uppföljning som tar hän-
syn till samtliga aktörers behov kan 
spara tid och resurser och gynna alla 
parter inklusive samhälle och patien-
ter.

Stegvist godkännande kan också bi-
dra till innovation och till att stödja kli-
nisk forskning och läkemedelsutveck-
ling i Sverige, framför allt genom att 
efterfråga och driva utvecklingen av 
strukturerad uppföljning och register-
forskning.

Sammanfattningsvis bedöms kon-
ceptet med stegvist godkännande ha 
goda utvecklingsmöjligheter och att 
utmaningarna är hanterbara.

Behov av samverkan 
Konceptet förutsätter ett samarbete 
mellan alla olika parter som slutligen 
påverkar patienternas tillgång till be-
handling (företag, regulatoriska myn-
digheter, organisationer för hälsotek-
nologisk utvärdering, HTA, som tar 
fram hälsoekonomiska beslutsunder-
lag och fattar förmånsgrundande be-
slut, sjukvården, betalningsansvariga, 
de organisationer som utfärdar kli-
niska behandlingsrekommendationer 
samt patientföreträdare) och att alla 
parter är med och samverkar redan på 
ett tidigt stadium.

Det ideala läget är att förmånsgrun-
dande beslut och förskrivningsbeslut 

kommer i nära anslutning till godkän-
nandebeslut för att ge tidig tillgång till 
nya läkemedel (se figur 3) samt att det 
finns relevanta feedback-system för att 
ge myndigheter, betalningsansvariga, 
vårdgivare och patienter bättre under-
lag för en fortlöpande nytta/risk-be-
dömning av nyintroducerade läkeme-
del och fortlöpande öka kunskapen om 
den mest optimala användningen av 
produkten.

Nationell position för utveckling 
av konceptet
För att vidareutveckla processen för 
stegvist godkännande och för att ut-
veckla en gemensam nationell position 
har följande behov identifierats: 
• nära och tidig samverkan mellan 
myndigheter, sjukvård, patienter och 
läkemedelsföretag behöver stärkas.

• formerna och ansvarsfördelningen 
för den gemensamma vetenskapliga 
rådgivningen behöver utvecklas och 
tydliggöras.

• den regulatoriska nyttan och erfa-
renheterna av systematisk och struk-
turerad uppföljning behöver prövas.

• samordningen med processen för 
ordnat införande behöver prövas i 
praktiken.

• ytterligare erfarenheter av att använ-
da dynamiska flexibla prismodeller 
behöver byggas och vidareutvecklas.

Förslag till åtgärder
För att kunna bidra till att utveckla 
stegvist godkännande föreslår utred-
ningen följande åtgärder:

• Utvärdera aktuella läkemedelskan-
didater från EMA:s pilotprojekt ur ett 

svenskt perspektiv tillsammans med 
TLV och med stöd av övriga berörda 
aktörer. EMA:s pilotprojekt förväntas 
under våren 2015 gå vidare med för-
djupade utvärderingar och närma sig 
projektspecifika formella vetenskap-
liga rådgivningar. Det kan därför vara 
av värde att ha en beredskap för vissa 
av dessa projekt nationellt.

• Operativt pröva möjligheterna till 
strukturerad uppföljning för att gene-
rera data av regulatoriskt och hälso-
ekonomiskt värde.

• Följa och aktivt bidra till utveck-
lingen av stegvist godkännande inter-
nationellt, både inom och utanför det 
europeiska samarbetet.

Det är möjligt att nationella läkeme-
delsstrategin i den kommande hand-
lingsplanen tar med en aktivitet som 
rör stegvist godkännande och införan-
de av nya läkemedel med fokus fram-
för allt på EMA:s fortsatta pilotverk-
samhet och som förutsätter utvecklad 
samverkan mellan Läkemedelsverket, 
TLV och sjukvården. 

BROR JONZON
ämnesområdesansvarig för 

farmakoterapi
Läkemedelsverket

Läs mer
Nätverket Newdigs: http://cbi.mit.
edu/research-overview/newdigsho-
mepage.

Om adaptive pathways: (http://
www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/regulation/general/ge-
neral_content_000601.
jsp&mid=WC0b01ac05807d58ce.

Eichler HG et al. Adaptive licensing: 
Taking the next step in the evolution of 
drug approval. Clin Pharmacol. Ther 
2012; 91: 426-37

 

Det finns i dag inga regulatoriska 
hinder för stegvist godkännande 

och införande av nya läkemedel. Det är 
redan i dag vanligt att indikationer och 
användningsområden utvidgas stegvis 
under ett läkemedels livscykel.

BROR JONZON
Bror Jonzon är legitimerad läkare, spe-
cialist i klinisk farmakologi och docent i 
farmakologi. Han är ämnesområdesan-
svarig för farmakoterapi med fokus på 
nationell utveckling på enheten för ve-
tenskapligt stöd vid Läkemedelsverket.
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I samband med de nya reglerna om 
umgänget mellan industrin och vår-
den (kapitel 2 avdelning 1 i LER), 

som trädde i kraft förra året, ändrades 
bestämmelserna angående olika slag av 
sammankomster i några avseenden. Den 
tidigare centrala uppdelningen mellan 
produktinformation, terepinriktad ut-
bildning och vetenskaplig sammankomst 
(konferens/seminarium) har förenklats 
och nu talas i reglerna endast om produkt-

information (artikel 3) och övriga samman-

komster (artikel 4, 4a och 4b). Det ligger 
därför nära till hands att utgå från att den 
tidigare mycket stränga praxisen där det 
krävdes att man i inbjudan till samman-
komster använde just de begrepp – pro-
duktinformation, terapiinriktad utbild-
ning respektive vetenskaplig samman-
komst – som då förekom i regelverket, inte 
längre gäller fullt ut. Det är möjligt att så 
blir fallet i fråga om vissa av begreppen 
såsom vetenskaplig sammankomst. Men 
kraven på tydlighet i inbjudan om vad 
som avses förekomma vid en samman-
komst är fortfarande mycket höga.

Även om under senare år genom steg-
visa ändringar av LER, synen på att ha pro-
duktinformation som en del av program-
met vid till exempel en utbildningssam-
mankomst påtagligt liberaliserats, visar 
några fall från IGMp under hösten att det 
fortfarande är av största vikt att det av in-
bjudan till en sammankomst redan vid för-
sta kontakten med denna tydligt framgår 
att produktinformation kommer att ges.

Ärende W1500/14 gällde en inbjudan 
från AstraZeneca/Bristol Myers där det 

på första sidan angavs ”inbjudan till fö-
reläsning diabetes”. På den vänstra sidan 
av den uppslagna trycksaken angavs i 
rubrikstil ”Inbjudan till terapiinriktad ut-
bildning” . Under rubriken fanns en be-
skrivning av målsättningen med utbild-
ningen, vem den vände sig till och vad 
olika föreläsare skulle komma att tala om. 
Här sades ingenting om att produktinfor-
mation skulle förekomma. Detta angavs 
endast i själva programmet på uppslagets 
nästa sida. IGMp hänvisade till artikel 4a 
där det anges att om produktinformation 
ingår i en sammankomst arrangerad av 
eller i samarbete med ett företag skall 
detta tydligt framgå av programmet och 
av inbjudan. Eftersom inslaget med pro-
duktinformation framgick enbart av pro-
grammet som sådant stred inbjudan mot 
artikel 4a.

Ärende W1523/14 gällde en inbjudan 
från Astellas som på första sidan beteck-
nades som ”inbjudan till terapiinriktad 
utbildning inom dermatologi och urolo-
gi”. Även i den inledande texten på nästa 
sida talades enbart om utbildning. Att 
produktinformation ingick angavs även 
i detta fall endast i själva programmet. 
IGMp gjorde samma bedömning som i 
det förra fallet och betonade att inslaget 
av produktinformation måste framgå av 
både inbjudan och program för att kravet 
på tydlighet enligt artikel 4a skall kunna 
anses vara uppfyllt.

Ärende W1553/14 gällde en inbjudan 
från Servier Sverige AB med rubriken 
”Nyheter från ECNP. Inbjudan till ett 
kvällsmöte med vetenskapliga nyheter 

från ECNP 2014. 11 november, Strand Ho-
tel”. Att produktinformation skulle före-
kommer angavs även i detta fall endast i 
programmet som sådant. Dock förekom i 
inbjudan en textruta med minimiinfor-
mation Valdoxan, det läkemedel som man 
skulle ge produktinformation om vid mö-
tet.  Detta ansåg IGMp – naturligtvis – 
inte ursäkta bristen på tydlig information 
i själva inbjudan om att produktinforma-
tion skulle förekomma vid mötet.

Dessa avgöranden måste tolkas som 
att kraven på att det av en inbjudan tyd-
ligt skall framgå att produktinformation 
kommer att ges väsentligen är desamma 
som före den senaste ändringen av kapi-
tel 2 i LER. Att produktinformation kom-
mer att ges vid sammankomsten skall 
framgå omedelbart när man tar del av in-
bjudan samt av programbeskrivningen. 
Däremot innebär de nya reglerna en tyd-
lig förändring vad gäller innehållet i sam-
mankomster som företag kan bjuda in till, 
medverka i eller sponsrar. Enligt den för-
ra versionen av LER fanns en regel enligt 
vilken produktinformation som gavs vid 
terapiinriktad utbildning måste ha rele-
vans för ämnet vid sammankomsten. Den 
regeln har nu ersatts av en regel enligt 
vilken läkemedelsföretag endast får er-
bjuda eller sponsra sammankomster som 
har koppling till företagets eget verksam-
hetsområde (artikel 4a och 4b). Reglering-
en är således numera inte inriktad på vil-
ken produktinformation man får ge utan 
på vilka sammankomster som man över-
huvudtaget kan medverka till. Gissnings-
vis är frågan om vilken produktinforma-

anmälningsärenden

Ny praxis enligt Läkemedels-
branschens etiska regelverk
Denna artikel ägnas främst åt några nyheter i Läkemedelsbranschens etiska re-
gelverk (LER) som under 2014 börjat avsätta spår i avgöranden från IGMp. Det ges 
exempel på bibehållen sträng praxis vad gäller tydlighet i inbjudningar till sam-
mankomster, ändringar ifråga om vilken produktinformation som får ges vid ut-
bildningsmöten samt ny alltid obligatorisk information för vissa läkemedel.
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tion ett företag kommer att ge i viss mån 
självreglerande. Att ge information om 
ett läkemedel som mottagaren av inbju-
dan riskerar uppfatta som helt utan rele-
vans för ämnet för sammankomsten torde 
väsentligt minska intresset för att delta.

Att den nya regeln innebär en viktig 
saklig förändring har redan bekräftats i 
ärendet W1531/14. Ärendet gällde en in-
bjudan till ”Terapiinriktad utbildning 
med produktinformation. Inbjudan. Al-
lergi-/astmakväll” med bland annat No-
vartis som arrangör. Ämnet för utbild-
ningen var enligt inbjudan ”Utredning av 
säsongsbundna och perenna allergier”. 
Vid sammankomsten skulle Novartis ge 
produktinformation för Ultibro, som är 
indicerat för behandling av KOL. En kon-
kurrent anmälde inbjudan till IGMp och 
hävdade att kravet att företag endast får 
erbjuda sammankomster som har kopp-
ling till läkemedelsföretagets eget verk-
samhetsområde måste innebära att pro-
duktinformation vid denna samman-
komst inte fick avse ett läkemedel för be-
handling av KOL.

IGMp inledde sitt beslut med att no-
tera att den restriktivitet rörande vilken 
produktinformation som fick förekomma 
vid terapiinriktad utbildning är bortta-
gen och att regleringen nu istället inrik-
tats på sammankomstens art. IGMp ut-
talade att kravet att sammankomsten 
skall ha en koppling till läkemedelsföre-
tagets eget verksamhetsområde innebär 
att det ska finnas en naturlig koppling 
mellan ämnet för sammankomsten och 
företagets verksamhet, exempelvis före-
tagets produktutbud. Han lade till att 
häri ingår terapiområden där företaget 
tillhandahåller produkter samt områden 
där företaget forskar eller utvecklar pro-
dukter och behandlingsmetoder.

IGMp noterade att föreläsarna vid 
sammankomsten skulle beröra både vux-
enaspekter och barnaspekter på utred-
ning av säsongsbundna och perenna al-
lergier och uttalade att åtminstone vux-
enallergologer rimligen inte är obekanta 
med sjukdomen KOL ur en differential-
diagnostisk aspekt. IGMp noterade också 
att inbjudan avsåg den första av en serie 
utbildningskvällar rörande andningsvä-
garnas sjukdomar och att det av inbjudan 

framgick att en senare utbildningskväll 
specifikt skulle avse KOL. Något hinder 
att ge produktinformation om Ultibro an-
sågs inte finnas. 

IGMp fann ingen anledning till kritik 
mot Novartis och ogillade anmälan.

En annan viktig nyhet i LER är det s.k. 
gåvoförbudet i artikel 11 i kap 2 avdel-
ning 1. Här handlar det om en påtaglig 
skärpning jämfört med tidigare. I artikel 
11 görs dock undantag för bland annat 
informations- och utbildningsmaterial av 
lågt värde, med direkt yrkesmässig rele-
vans och direkt nytta för patientomhän-
dertagandet. Med lågt värde avses enligt 
beslut av LIFs styrelse 450:-. Regeln lär 
komma att ge upphov till en hel del tolk-
ningsproblem. Detta gäller särskilt som 
det av den bakomliggande regeln från EF-
PIA inte är acceptabelt med böcker/läro-
böcker, oberoende om de lämnas över i 
tryckt form eller görs tillgängliga digitalt. 
Går gränsen för vad som är en oaccepta-
bel bok och vad som är acceptabelt infor-
mations- och utbildningsmaterial mellan 
ett visst antal sidor, användning av viss 
teknik såsom häftning eller bindning, 
innehållets karaktär? Frågorna är många.

IGMp har redan under hösten behand-
lat flera ärenden som tydligt belyser svå-
righeten att tolka artikel 11 vad gäller just 
begreppet bok/lärobok. Han här därvid, 
vilket jag anser vara helt korrekt, gjort en 
samlad bedömning av materialets all-
männa karaktär, där han vägt in bland 
annat sådana faktorer som jag nyss pekat 
på utan att framhålla någon sådan en-
skild faktor som avgörande. Han har dock 
framhållit vissa faktorer som viktigare än 
andra och därvid kommit till fram till 
både fällande och friande beslut.

Ärende W1544/14 gällde ett erbjudan-
de från Pfizer där kliniker kunde få ett 
exemplar av boken Praktisk Medicin 2014. 
Boken förekom i två delar som i den öpp-
na handeln betingade ett värde av 500:- 
per styck och tillsammans 960:-. Var och 
en av böckerna var på över 400 sidor. Pfi-
zer medgav att artikel 11 åsidosatts men 
förklarade sitt handlande bland annat 
med att man avsett att dela ut endast en 
del per klinik, att leverantören lovat att 
boken skulle komma att kosta under 450:-
, att boken hade mjuka pärmar och i så-

dant format att den går ner i en ficka var-
för man sett den mera som ett hjälpmedel 
än som en lärobok.

IGMp uttalade att huruvida en erbju-
den bok finns i bokhandeln, har hårda 
eller mjuka pärmar eller ej är av under-
ordnad betydelse. Vid en sammantagen 
bedömning av materialets karaktär var 
däremot faktorer som marknadsvärde, 
utformning, omfattning och tematiska 
inriktning avgörande. IGMp noterade att 
den erbjudna boken ingående behandla-
de en rad medicinska tillstånd och att den 
bland annat därför var av sådan karaktär 
och omfattning att den tveklöst måste an-
ses vara en lärobok. Boken utgjorde där-
för en enligt artikel 11 otillåten gåva.

I ärende W1541/14 blev utgången en 
annan. Mundipharma erbjöd läkare nya 
böcker ur företagets ”Smärtbibliotek”.  I 
detta förekom flera olika titlar såsom 
”Spinal stenos - utredning och behand-
ling” och ”Behandling av smärta - äldre 
patienter”. Materialet var skrivet av ut-
omstående specialister. Efter att ha tagit 
del av flera av skrifterna i serien konsta-
terade IGMp att det rörde sig om tunna 
enkelt utformade skrifter av typ häften i 
A5-format på 25-30 sidor. Han fann att de 
utgjorde exempel på vad som i artikel 11 
benämns som informations- och utbild-
ningsmaterial och således är acceptabla.

Ärende W1548/14 gällde ett utskick 
från H Lundbeck AB med erbjudande om 
att få skriften ”Depressionens många an-
sikten” skriven av en fristående psykiater 
och utgiven av ett publiceringsföretag. I 
skriften, som omfattade 88 sidor beskrev 
författaren sin mångåriga erfarenhet av af-
fektiva sjukdomar, tog upp depressionens 
många infallsvinklar bland annat inflam-
mation, övervikt, kost och motion samt 
olika farmakologiska behandlingsalterna-
tiv. IGMp ifrågasatte om inte skriften var 
att betrakta som en otillåten lärobok. 

Lundbeck framhöll att skriften väl lig-
ger under den bestämda gränsen för lågt 
värde (450:-), är en sammanställning av 
kunskapen kring olika infallsvinklar på 
depression samt innehåller tips till kolle-
gor om hur patienter med depression kan 
handläggas för bästa resultat. Enligt Lund-
beck hade den därför såväl yrkesmässig 
relevans som nytta för patientomhänder-
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tagandet. I svaromålet framhölls att skrif-
ten inte förmedlade någon mer basal och 
heltäckande kunskap eller omfattade den 
senaste och samlade kunskapen. Den gav 
heller inte insikter i ett områdes viktigas-
te kunskapsmassa, och innefattade varken 
etiologi, diagnostik eller behandling inom 
aktuellt sjukdomsområde. Enligt Lund-
becks kunde skriften därför på grund av 
sitt innehåll på inget sätt ses som ett stan-
dardverk eller en lärobok i depression. 
Skriften hade huvudsakligen använts som 
handout vid en föreläsningsserie av förfat-
taren. Därför innehöll den anteckningssi-
dor vid varje avsnitt för att deltagaren 
skulle kunna göra egna anteckningar.  
Textmassan var således avsevärt mindre 
omfattande än man kunde tro vid en första 
anblick och omfattade endast drygt hälf-
ten av sidorna. 

IGMp konstaterade att skriften inte 
hade någon påkostad utformning, var i 
A5-format med enkla mjuka pärmar, och 
omfattade totalt 88 sidor varav 33 var 
rena anteckningssidor. Han framhöll ock-
så att innehållet saknade elementa med 
mer basal och heltäckande kunskaper på 
området. Vid en samlad bedömning av 
materialets karaktär kunde skriften inte 
anses utgöra en lärobok i vedertagen me-
ning. Istället ansågs den utgöra sådant 
informations- och utbildningsmaterial 
som får delas ut enligt artikel 11. Lund-
beck friades alltså.

Ärende 1542/14 gällde ett erbjudande 
från Meda AB där läkare kunde få ett ex-
emplar av skriften ”Tumöratlas Derma-
tologi” där flera sakkunniga dermatolo-
ger skrev om benigna och maligna hud-
tumörer. För var diagnos behandlades tre 
rubriker: Prevalens/demografi/klinik, 
Diagnostik och Differentialdiagnostik. 
Skriften var framtagen av Meda i samar-
bete med författarna och fanns inte att 
tillgå i öppen handel. Den utgjordes av 
ett s.k. spiralhäfte om 88 sidor och hade 
enligt Meda ett värde som låg klart under 
450:-.

IGMp framhöll att det inte är av avgö-
rande betydelse om en bok finns i han-
deln eller inte. Han sade också att om ett 
läkemedelsföretag kontrakterar författare 
för att själva producera utbildningsmate-
rial i bokform av typ läroböcker kan det-
ta uppfattas som ett sätt att kringgå reg-
lerna. Att den aktuella boken var spiral-
bunden saknade enligt IGMp avgörande 
betydelse. Avgörande faktorer vid be-
dömningen av skriftens karaktär var en-

ligt IGMp dess omfång och tematisk in-
riktning.

Vid bedömningen noterade IGMp att 
det på skriftens baksida angavs syftet 
med den var ”… att bland de kategorier 
läkare, och annan vårdpersonal, som 
kommer i kontakt med hudtumörer öka 
kunskapen kring olika typer av hudtu-
mörer och diagnostik av dessa”. Han no-
terade vidare att omfånget var 88 sidor, 
att skriften var rikligt illustrerad med 
färgfoton, skriven av sex olika hudspe-
cialister, och att den omfattade 21 olika 
kapitel som handlade om ett flertal helt 
godartade och maligna hudtumörer, vil-
ka beskrivs under tre rubriker, ”Preva-
lens/demografi/klinik”, ”Diagnostik” 
och ”Differentialdiagnostik”. Behandling 
berördes kort i förbigående i flera kapitel.

IGMp fann sammantaget att skriften 
inte kunde ses som sådant informations- 
och utbildningsmaterial som får delas ut 
enligt artikel 11. Istället var den att be-
trakta som en lärobok som inte får delas 
ut som gåva. Meda fälldes alltså.

Givet att den teknik som IGMp använt 
där han gör en sammanfattande bedöm-
ning av alla omständigheter i det enskil-
da fallet är korrekt, vilket jag som sagts 
anser att den är, är det lätt att särskilt i de 
tre första ärendena dela IGMs slutsatser. 
I det senaste fallet med Medas skrift är 
dock bedömningen inte lika given. Enligt 
min mening utgör detta ett klart gränsfall 
där bedömningen kan bli än den ena än 
den andra, Det är därför bra att Meda 
överklagat beslutet till NBL. Detta slag av 
påtagligt osäkra tolkningar av en ny gan-
ska oklar regel bör prövas slutligt av NBL, 
som är den egentliga prejudikatskapande 
instansen. Det finns anledning att i en se-
nare artikel återkomma till ärendet.

Artikel 17.5 i Regler för läkemedelsin-
formation (kapitel 1 avdelning 1 i LER) 
med kravet att läkemedelsinformation 
skall innehålla erforderliga varningsfö-
reskrifter eller begränsningar ifråga om 
läkemedlets användning har behandlats 
många gånger i dessa artiklar i PI. Därvid 
har framhållits att enligt praxis är upp-
gift om att ett läkemedel utgör narkotika 
alltid erforderlig. En sådan varning skall 
anges med både aktuell symbol och den 
varningstext som är fastställd för aktuell 
narkotikaklass. Nu har det i produktre-
suméer och FASS-texter för vissa nya lä-
kemedel införts en ny symbol (en fylld 
triangel stående på sin spets) samt upp-
gift om att läkemedlet är föremål för utö-

kad övervakning. I den promemoria rö-
rande innebörden av bland annat artikel 
17, som för något år sedan lades ut på LIFs 
hemsida som hjälp åt företagen vid tolk-
ningen av artikeln, anges att det finns an-
ledning att anta att även denna nya upp-
gift är att anse som obligatorisk vid all 
information om ett läkemedel som är fö-
remål för sådan övervakning. Detta har 
nu bekräftats i att antal beslut från IGMp. 
Ett av dessa behandlas i det följande.

Ärende W1550/14 gällde ett nyhets-
brev för Eli Lillys SGTL2-hämmare Jardi-
ance där textrutan med minimiinforma-
tion saknade den aktuella symbolen och 
texten om utökad övervakning. Eli Lilly 
bestred IGMps anmärkning och hävdade 
att symbolen och texten inte utgjorde nå-
gon varningstext då den inte innehåller 
någon information om läkemedlets egen-
skaper eller dess användning ur ett sä-
kerhetsperspektiv relevant för en enskild 
patient. Företaget menade vidare att det 
inte heller handlade om någon begräns-
ning för läkemedlets användning, och att 
symbolen med text om utökad övervak-
ning därför inte omfattas av artikel 17.5. 

IGMp framhöll att symbolen med den 
svarta triangeln och texten om utökad 
övervakning anges högst upp i produkt-
resuméerna tillsamman med andra sym-
boler och texter – exempelvis narkotika-
varning – som enligt artikel 17 alltid skall 
ingå i informationen för ett läkemedel. 
IGMp uttalade att symbolen och texten 
tveklöst har innebörden av varningssym-
bol då den avses uppmärksamma förskri-
vare på vikten av en mer intensiv uppfölj-
ning vad gäller biverkningar än för andra 
läkemedel. Informationen ifråga hade 
därför enligt IGMp sådan karaktär och 
betydelse att den omfattas av artikel 17.5 
och således ska finnas med i all mark-
nadsföring av läkemedlet. Avsaknaden 
av den svarta triangeln samt texten om 
att läkemedlet är föremål för utökad över-
vakning stred därför mot artikel 17. Eli 
Lilly har accepterat beslutet.

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB

anmälningsärenden



 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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Den totala försäljningen av lä-
kemedel i Sverige under 2014 
uppgick till 37,1 miljarder kro-

nor. I procent har försäljningen 2014 
(YTD) ökat med 3,99% . Eftersom vi 
tittar på ett helår så är MAT och YTD 
siffrorna samma.

Topp 15 företag
Det är i stort sett oförändrat på topp-
listan över de största läkemedelsföre-
tagen i Sverige. Den enda förändringen 
som skett sedan förra mätningen i ok-
tober är att Actavis har gått förbi Teva 
i slutet av listan. Strax utanför topp 15 
hittar vi GSK och Baxter. 

De femton största företagen under 
2014 står 17,5 miljarder kronor av läke-
medelsförsäljningen i Sverige. 

Topp 15 produkter
Det är även få förändringar i den in-
bördes rankingen bland de största 
produkterna sedan senaste mätningen. 
Humira, Enbrel, Symbicort, Remicade 
och Alvedon innehar fortsatt place-
ringarna på topp 5.

Precis utanför listan hittar vi Con-
certa, Tysabri och Abilify. 

De 15 läkemedlen med högst om-
sättning står för  17% av den totala lä-
kemedelsförsäljningen (YTD/MAT). 
 
Topp 15 AT koder
I den inbördes rankingen mellan de 
olika produktgrupperna står läkeme-
del inom terapigrupperna tumörer 
och rubbningar i immunsystemet (L) 
och nervsystemet (N) fortfarande för 

drygt 40% av marknaden, precis som 
vid senaste mätningen. Försäljningen 
för dessa två grupper var under 2014 
7,3 respektive 5,3 miljarder kronor, av 
den totala omsättningen. Vilket mot-
svarar 21%, respektive 19%. 

I övrigt är det inga förändringar 
mellan terapiområdena. Alla bevakar 
sina positioner. 

branschstatistik

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 

Här presenteras färsk försäljningsutveckling i läkemedelsindustrin i Sverige för 
kalenderåret 2014. E-hälsomyndigheten, rapporterar all försäljning av humanläke-
medel som säljs från apotek. Försäljningen rapporteras i antal sålda förpackningar 
och i försäljningspris ut till kund. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i 
apotekens försäljningspris ut till kund (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphand-
lingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i 
tusental kronor och andelar och tillväxt anges i procent.  Anna Wismenius, IMS 
Health, har sammanställt och analyserat statistiken.   
   

2014

ANNA WISMENIUS
Kundansvarig

IMS Health
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Topp 15-företag

Företag YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth  

   %  YTD   % MAT  

   YTD   MAT 

PFIZER 2 490 967,1 6,72% 2,57% 2 490 967,1 6,72% 2,57%

ORIFARM 1 742 790,6 4,70% -12,19% 1 742 790,6 4,70% -12,19%

NOVARTIS 1 580 090,0 4,26% -3,19% 1 580 090,0 4,26% -3,19%

MSD SWEDEN 1 498 826,0 4,04% 5,68% 1 498 826,0 4,04% 5,68%

PHARMACHIM 1 006 514,3 2,71% -29,11% 1 006 514,3 2,71% -29,11%

MEDA 1 198 320,8 3,23% 5,63% 1 198 320,8 3,23% 5,63%

ABBVIE AB 1 172 466,3 3,16% 6,38% 1 172 466,3 3,16% 6,38%

ASTRAZENECA 1 064 085,8 2,87% 4,91% 1 064 085,8 2,87% 4,91%

ROCHE 1 122 820,8 3,03% 8,96% 1 122 820,8 3,03% 8,96%

MEDARTUUM 867 375,9 2,34% -19,09% 867 375,9 2,34% -19,09%

PARANOVA 903 773,7 2,44% 4,26% 903 773,7 2,44% 4,26%

JANSSEN-CILAG 666 995,7 1,80% -13,73% 666 995,7 1,80% -13,73%

NOVO NORD PHARM 731 274,5 1,97% 6,66% 731 274,5 1,97% 6,66%

ACTAVIS 739 750,8 1,99% -6,46% 739 750,8 1,99% -6,46%

TEVA SWEDEN 720 137,2 1,94% 0,94% 720 137,2 1,94% 0,94%

Topp 15- företag 17 506 189,5 47,20% -37,79% 17 506 189,5 47,20% -37,79%

TOTAL  37 091 258,7 100,00% 3,99% 37 091 258,7 100,00% 3,99%

(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 944 115,1 2,55% 8,75% 944 115,1 2,55% 8,75%

ENBREL 796 196,9 2,15% 7,07% 796 196,9 2,15% 7,07%

SYMBICORT 705 456,1 1,90% -3,47% 705 456,1 1,90% -3,47%

REMICADE 598 604,7 1,61% -7,83% 598 604,7 1,61% -7,83%

ALVEDON 464 113,8 1,25% 5,84% 464 113,8 1,25% 5,84%

SOVALDI 427 593,6 1,15% /0 427 593,6 1,15% /0

MABTHERA 381 427,8 1,03% 8,09% 381 427,8 1,03% 8,09%

HERCEPTIN 332 634,9 0,90% -1,02% 332 634,9 0,90% -1,02%

SPIRIVA 322 055,4 0,87% -5,89% 322 055,4 0,87% -5,89%

LYRICA 278 684,8 0,75% -4,78% 278 684,8 0,75% -4,78%

SIMPONI 242 859,1 0,65% 37,22% 242 859,1 0,65% 37,22%

GLIVEC 240 403,3 0,65% 3,76% 240 403,3 0,65% 3,76%

LANTUS 239 144,5 0,64% 0,26% 239 144,5 0,64% 0,26%

ADVATE 230 895,8 0,62% 4,58% 230 895,8 0,62% 4,58%

Topp 15-produkter 6 204 185,7 16,73% 42,21% 6 204 185,7 16,73% 42,21%

Total 37 091 258,7 100,00% 3,99% 37 091 258,7 100,00% 3,99%

(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 immunsystemet  7 741 622,5 20,87% 5,80% 7 741 622,5 20,87% 5,80%

N Nervsystemet 6 873 723,5 18,53% 1,05% 6 873 723,5 18,53% 1,05%

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning  3 763 282,6 10,15% 2,35% 3 763 282,6 10,15% 2,35%

R Andningsorganen 3 255 056,6 8,78% -1,07% 3 255 056,6 8,78% -1,07%

B Blod och blodbildande organ 3 175 313,4 8,56% 2,17% 3 175 313,4 8,56% 2,17%

J Infektionssjukdomar 3 071 638,8 8,28% 27,31% 3 071 638,8 8,28% 27,31%

C Hjärta och kretslopp 2 304 197,2 6,21% 1,95% 2 304 197,2 6,21% 1,95%

G Urin- och könsorgan samt könshormoner 1 681 904,2 4,53% -2,43% 1 681 904,2 4,53% -2,43%

M Rörelseapparaten 1 247 958,8 3,36% 1,01% 1 247 958,8 3,36% 1,01%

D Hud 1 075 289,5 2,90% 3,38% 1 075 289,5 2,90% 3,38%

S Ögon och öron 1 034 471,5 2,79% 7,26% 1 034 471,5 2,79% 7,26%

H Hormoner, utom könshormoner och insulin 975 352,6 2,63% -0,77% 975 352,6 2,63% -0,77%

V Varia 472 648,8 1,27% 3,82% 472 648,8 1,27% 3,82%

P Antiparasitäera, insektsdödande och repellerande medel 328 595,9 0,89% 5,07% 328 595,9 0,89% 5,07%

I Immunologiska medel  90 202,8 0,24% 5,83% 90 202,8 0,24% 5,83%

TOTAL 37 091 258,7 100,00% 3,99% 37 091 258,7 100,00% 3,99%

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

Topp Terapiområden

branschstatistik



NORDISK AFFÄRSOMRÅDESCHEF TILL MEDHOUSE MORE MEDICAL

 

Medhouse More Medical erbjuder uthyrning av konsulter och outsourcing av 

 
 

 
 

Välkommen 
att registrera

 dig i vår   
CV-databas!

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

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. 



  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..

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. 

Nordisk Market Access med bostadsort Stockholm 

-

Det är meriterande med 

 

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

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

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

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

www.pharma-industry.se



   pharma industry nr 1 –13   79

Arbetar man med en nischad produkt skall man annonsera 
i en tidning med nischat innehåll. Vi ser till att du når alla 
specialiteter i vårdkedjan i cancerområdet resp. neurologi-
området.

Kontakta oss för mer information. 

redaktionen@pharma-industry.se

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

Annonsera där du verkligen 
når din målgrupp!

nr 1-13

Hur kostnadseffektivt används 

cancerläkemedel idag?Nya röntgenmetoder kan hitta 

gömda brösttumörerSFH firade 50 år

Young Investigator 
Award x 3 or 

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

nr 4-2012

Svårt välja rätt kombination 
av antiepileptika
DEBATT

Neurologin behöver breddning och 
fördjupning

Ovanliga demens-sjukdomar

KLINIKEN I FOKUS

Hudiksvalls sjukhus: Läkarbrist drev fram ett neurologteam
Pharma Industry Publishing AB, Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg, 
Tel 08 - 570 10 520, Fax 08 - 570 10 521, email redaktionen@pharma-industry.se, 
www.pharma-industry.se



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 

MEDA – en platt 
gigant som drivs av 
entreprenörskap

Stärk hela ekosystemet för 
att Life Science ska blomstra

HälsaFörMig 
– det personliga hälsokontotStegvist godkännande 

– en samverkansmodell för 
utveckling och introduktion 
AV NYA LÄKEMEDEL




