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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

nummer 2/2015  årgång 18
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LÄKEMEDELSRIKSDAGEN 2015

Full fart hos 
SANOFI 
– inte bara på
boulebanan

Nya aktörer förändrar utbud 
och efterfrågan på vård

Etik och marknadsföring: 
SKÄL TILL SJÄLVKRITIK?



VI
HAR

FÖRÄNDRAT
LÄKARNAS

SYN
PÅ 

FETA

Våra kommunikationsinsatser till ekonomer inom sjukvården, läkare och patienter har 

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

överviktiga.

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

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

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

Det är många tacksamma för.

Sjukvårdsmarknaden med hård konkurrens om beslutsfattares uppmärksamhet har varit 

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

Idag erbjuds överviktiga patienter bypass-operationer.

Så var det inte för tio år sedan.

En sjukt bra byrå

www.lopgbg.se

031-779 99 90
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ledare

Premiär för texter på engelska
Varje år tänker jag att nästa år ska jag ta vara på våren och njuta ordentligt. 
Men varje år, när våren väl kommer, är jag så uppbokad på allt möjligt att jag 
inte kan njuta så mycket som jag tänkt mig. Det är bara att konstatera att det 
behövs minst tre av månaden maj. Nå, sommaren är inte så dum heller. 

I denna utgåva kommer vi att prova något som vi även provat i våra medi-
cinska tidningar Onkologi i Sverige och Neurologi i Sverige, nämligen att även 
ge redaktionell plats åt en artikel på engelska. Många gånger kommer vi i 
kontakt med intressanta, engelskspråkiga skribenter men där en publicering 
slutligen faller på översättningen. För även om man ibland översätter texterna 
är risken att andemening och stuns i en text försvinner och gör artikeln platt. 
Därför kommer vi då och då publicera en och annan artikel på engelska.          
I detta nummer är det en artikel som handlar om coachning och är skriven 
av Patrick Smith. Vi ska i detta nummer också titta in hos Sanofi, ett bolag 
som vi senast besökte år 2000. Annat matnyttigt i tidningen är ett referat från 
läkemedelsriksdagen, en artikel om värdebaserad vård, en artikel om absolut 
och relativ risk samt en om läkemedelsindustrins rykte. 

Vi har också börjat bjuda in till höstens golftävling PI-Invitational. Om du är 
golfspelande läkemedelsindustriarbetare (ej leverantör till industrin) kontaktar 
du oss så att du också får en inbjudan. Till sist återstår bara att önska er alla 
en fantastisk sommar. Vi ses som vanligt i Almedalen gissar jag.

Niclas Ahlberg
chefredaktör

Hälsningar från min nya kompis 
i Finland. Brutus är förmodligen 
den största brunbjörnen och 
beräknas väga mellan 350 
och 400 kg.
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People based solutions for the life science industry

www.mimerex.com

Vi genomför vårdprojekt i samarbete  
med sjukvården och läkemedelsindustrin

Kontakta oss så berättar vi mer!

AFFÄRSOMRÅDEN:

www.adxto.com
Adxto Care är registrerade som vårdgivare hos Socialstyrelsen

SMARTARE VÅRD

Uppdragen, med fokus på patientnytta, vårdutveckling och uppnådda behandlings 
-mål, genomförs med hjälp av speciellt utbildade och erfarna sjuksköterskor. 

Medicinska tjänster - bl.a. en privat i.v.-mottagning på Odenplans läkarhus

Kliniska prövningar: 
 - Egna forskningscentra; Öbackakliniken i Härnösand och Odenplans Läkarhus  
   samt Sophiahemmet i Stockholm 
 - Hemstudier – patientbesök i hemmet enligt studieprotokoll  
 - Forskningssjuksköterskor till enskilda studier

Samverkansprojekt mellan vård och läkemedelsföretag: 
 - Patientsupport med hjälp av egenutvecklad mjukvara och erfarna sjuksköterskor 
 - Site Nurse Support; sjuksköterskor som under en begränsad tid hjälper en klinik  
  
 - Expert Nurse;  
   och bidrar till ökad kvalitet genom utbildning, support och motivation.

Helena Östregård - Tel: 070-370 68 33 - helena.ostregard@adxto.com

Consulting Recruitment Outsourcing
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cegedim 

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

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

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

cegedim 
Stor Nordisk leverantör av  

marknadsundersökningar 

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

Välkommen att kontakta oss för mer information.

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

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

Message recall

Share-of-voice
Market description

Fokusgrupper

gör kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar i hela Norden
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Eduardo Leyva ny chef för AbbVie Sverige

Eduardo Leyva är ingenjör med en in-
ternationell MBA som påbyggnad. Han 
har arbetat inom Abbott och AbbVie 
de senaste 16 åren med allt från finan-
siell planering till logistik och mark-
nadsföring. Eduardo Leyva har även 
varit bland annat affärsområdeschef 
och kommersiell direktör i olika länder i 
Sydamerika. Sedan 2011 har han varit 
verkställande direktör för AbbVie i Por-
tugal. 

– Som ledare är mitt främsta fokus 
att skapa ett välfungerande och hög-
presterande team och att jobba tillsam-
mans med externa partners för att till-
sammans hitta innovativa och hållbara 
lösningar för vården och patienterna, 
säger Eduardo Leyva. AbbVies svens-
ka organisation är redan nu känd för att 
skapa innovativa program tillsammans 
med flera aktörer i samhället och jag 
hoppas att ta detta arbete till nästa 
steg.

Källa: Abbvie

Anders Skarman – ny vd på MedicPen

– Vi är mycket stolta och he-
drade att vi kunnat knyta An-
ders Skarman som har en 
lång och bred erfarenhet från 
läkemedelsindustrin till oss 
som verkställande direktör 
för MedicPen, säger bola-
gets styrelseordförande Kjell 
Åke Andersson.

Anders Skarman kommer 
närmast från Boehringer Ing-
elheim, där han under många 
år arbetat som produktchef, 
marknadschef, försäljnings-
chef både nationellt och in-
ternationellt. Han har fram-
gångsrikt etablerat ett antal 
av Boehringer Ingelheims 
produkter på marknaden.

– Det ska bli mycket spän-
nande att ta över som vd i 
MedicPen, säger Anders 
Skarman. Jag tror att min 
bakgrund, där jag bland an-

nat arbetat med produktutveckling, produktlansering och kliniska prövningar gör 
att jag snabbt kan komma in i verksamheten och bidra till MedicPens framtida ut-
veckling och framgångar. Följsamheten är ett stort problem för många patienter 
som inte tar sin medicin på rätt vis och orsakar stora kostnader för samhället. Jag 
är övertygad om att MedicPens produkter kan lösa många av dessa problem och 
få till en mera effektiv läkemedelsanvändning. Jag ser en stor marknadspotential 
för bolagets produkter, vilket är mycket motiverande. 

Källa: Medic Pen

Thomas Zuther ny Nordisk vd på 
Actelion Pharmaceuticals

I början av året tog Thomas Zuther över posten 
som verkställande direktör för Actelion i Nor-
den. Han är stationerad på huvudkontoret i 
Stockholm där han leder det Nordiska teamet 
och dess regionala funktioner samt business 
directors för Finland, Danmark och Norge. 

Thomas Zuther är 45 år och från Tyskland. 
Han har tidigare jobbat med internationell mark-
nadsföring och försäljning på företag som Alta-
na Pharma, Nycomed och Takeda i Mellanös-
tern/Afrika samt Asien och Latinamerika.

Närmast kommer Thomas Zuther från en 
tjänst som chef för medicinska och marknadsfö-
ringsmässiga funktioner för de internationella 
exportregionerna på Actelions huvudkontor i 
Schweiz. Han tar över vd-tjänsten efter Jörgen 
Lydrup, som bestämt sig för att lämna Actelion 
efter 13 framgångsrika år. 

Actelion genomgår en spännande tid med 
lansering av Opsumit som är uppföljaren av Tra-
cleer inom PAH-området. Dessutom står företa-
get inför ytterligare en spännande lansering 
inom PAH-området. Selexipag, som är en se-
lektiv IP prostacyklin receptor-agonist.

Källa: Actelion

Linda Wallgren till Takeda

Linda Wallgren är ny Di-
rector In-Field Market 
Access på Takeda Phar-
ma. Tjänsten är ny och 
ämnad att säkerställa di-
alogen med lands ting 
när det gäller introduk-
tion av nya specialist-
produkter – den portfölj 
som kommer att stå för 
merparten av företagets 
tillväxt under de kommande åren. 

Linda Wallgren har en gedigen erfarenhet 
från läkemedelsindustrin inom marknad, försälj-
ning och market access. Hon kommer närmast 
från MSD där hon arbetade som Regional Di-
rector/Customer Unit Head. 

Källa: Takeda

notiser och pressklipp



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

Vi skräddarsyr lösningar efter kundens behov

Med Ashfields globala organisation och breda utbud av tjänster 
erbjuder vi våra kunder ett långsiktigt strategiskt partnerskap 
eller samarbete i enskilda projekt. Det nära samarbetet med våra 
kunder gör det möjligt för oss att ständigt utveckla och förbättra 
våra tjänster så att de möter upp gentemot de nya behov som 
uppstår på en marknad i ständig förändring.  

Ashfield Nordic -  
global aktör med lokal 
expertis

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

Efter mer än 40 år inom läkemedelsindustrin och 25 
år med eget läkemedelsföretag, Medeca Pharma, är 
tiden nu den rätta för nästa generation att ta över ef-
ter Ingegerd och Paul Larsson. Rafael Ferrandiz har 
utsetts till ny verkställande direktör i Medeca Pharma. 
Han har varit medicinskt ansvarig på Medeca i 10 år 
och varit en nyckelperson i utvecklingen av Emerade. 
Rafael Ferrandiz har 30 års erfarenhet av forskning 
och utveckling inom allergi och doktorerade vid Lin-
köpings Universitet 1997. Hans huvuduppgift är att, 
tillsammans med Staffan Larsson, Anders Larsson 
och Valeant, introducera Emerade i resten av Europa, 
Nordamerika och Asien. 

Källa: Medeca Pharma

Niclas Lindqvist – ny affärsområdeschef på 
More Medical

Niclas Lindqvist tillträ-
der som affärsområ-
deschef på Medhouse 
More Medical. Han är 
molekylärbiolog med 
20 års erfarenhet från 
l ä ke m e d e l s b r a n s -
chen, främst som na-
tionell- och global pro-
duktchef samt brand 
leader. Han har också 
byggt upp nya terapi-
områden hos flera företag i täta samarbeten med res-
pektive avdelning inom Regulatory Affairs och Phar-
macovigilance. 

De senaste åren har Niclas Lindqvist arbetat med 
konsultuthyrning och rekrytering inom LifeScience 
samt med utbildningar, bland annat för Medical Sci-
entific Liaisons och inom Compliance. 

Källa: Medhouse

notiser och pressklipp

Nina Fredriksson – ny i teamet på PharmaRelations

Nina Fredriksson har mer än 20 
års erfarenhet från läkemedels-
industrin framför allt som ledare 
inom försäljning och marknad. 
Hon har tillbringat större delen 
av sin professionella karriär på 
Novo Nordisk där hon innehaft 
ett antal olika positioner från 
Sales Representative till Natio-
nal Sales Lead, Regional Busi-
ness Head och den senaste 
som Customer Relations Mana-
ger med fokus på Key Ac-
counts/Market Access.

– Vi är mycket glada för det 
tillskott som Nina Fredriksson 
och hennes expertkunnande till-
för vårt team. Inte minst också 
det nätverk i Sverige och Dan-
mark från Novo Nordisk, som är 
ledande bland nordiska läkeme-
delsföretag, säger Fredrik An-
jou, CEO på PharmaRelations. 

– Vi har ett mycket erfaret och rutinerat team med sammanlagt mer än 100 
års erfarenhet inom läkemedel och medicinteknik och med vår snabba tillväxt 
har vi nu behovet av att utöka våra expertområden ytterligare och tillföra nya 
nätverk. 

Källa: PharmaRelations

Johan Walde – ny partner och vd i H&P Search & Interim

H&P Search & Interim är ett 
nystartat företag som speciali-
serar sig på rekrytering och 
bemanning inom life science i 
Norden. Utöver Johan Walde 
har bolaget två ytterligare del-
ägare: Gabrielle Hultman och 
Ann-Katrin Broman, båda tidi-
gare mångåriga partners och 
rekryteringskonsulter hos före 
detta Haeger & Partner Rekry-
tering HB och H&P Beman-
ning AB.

Johan Walde kommer när-
mast från Pfizer AB och en 
tjänst som Country Lead Glo-
bal Established Pharma. Där 
ansvarade han för marknadsfö-
ring och försäljning av cirka 75 
procent av bolagets läkemedel 
med en årsomsättning på cirka 
1 200 miljoner SEK, samt för 
alla landstingsupphandlingar 
och kommersiella kontakter 
med apotekskedjor och gros-
sister. Dessförinnan innehade 
han olika chefs- och direktörs-
tjänster inom Pfizer sedan 
2006. 

Källa: H&P Search & Interim



#1 Partner of Choice for Real-World Evidence 
IMS Health is excited to announce that Cegedim Strategic Data has joined our real-world evidence (RWE) team, 

boosting our real-world data (RWD) assets and analytical expertise. These now include

  500+ million anonymous longitudinal patient data records in 25+ markets

  Partnerships and data sourcing capabilities to ensure clients have the ‘right fact base’

  Leading edge technology and analytics to enhance understanding of patient outcomes,  
healthcare costs, drug safety and product value

  Experts in 20+ markets with deep specialism in RWE, HTA and payer requirements  
to translate insights into actions

 3000+ publications building healthcare kn owledge

IMS HEALTH 

Technology-
Enabled
AnalyticsReal-World

Data (RWD)

Services 
and

Engagement

IMS HEALTH
REAL-WORLD

EVIDENCE
SOLUTIONS
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notiser och pressklipp

Stefan Berg ny seni-
or chefsrekryterare 
till PeakSearch

Stefan Berg är ny senior 
rekryteringskonsult på 
PeakSearch. Han har en 
gedigen erfarenhet från 
life science-branschen 
och har arbetat i olika le-
dande roller inom forsk-
ning och utveckl ing i 
Sverige och internatio-
nellt. Stefan Berg har en 
lång erfarenhet av per-
sonalledning, projekt-
ledning, rekrytering, or-
ganisationsförändringar 
och teamut veck l ing. 
Som specia l is t  inom 
forskning och utveckling 
ska Stefan Berg arbeta 

med rekrytering av chefer, projektledare, styrelseledamöter, speci-
alister och andra nyckelbefattningar inom området. Stefan Berg är 
certifierad användare av SHL:s verktyg, personlighetsformuläret 
OPQ32 och färdighetstester. 

Källa: Peaksearch

Glöm inte att meddela oss när ni gjort en nyanställning eller be-
fordrat någon medarbetare inom bolaget. Skicka en kort text 
och en bild till oss så publicerar vi det på webbsidan på direk-
ten och därefter i tidningen när det är dags för utgivning. 

Redaktionen

AstraZeneca investerar i tillverkning av biologiska      
läkemedel

AstraZeneca planerar en investering på cirka 285 miljoner USD i 
en ny högteknologisk anläggning för tillverkning av biologiska läke-
medel i Gärtuna utanför Södertälje. Den nya anläggningen kommer 
fokusera på fyllning och packning av proteinläkemedel. Det förvän-
tas att den nya enheten kommer producera läkemedel till kliniska 
prövningsprogram för AstraZeneca och Medimmune, koncernens 
globala forsknings- och utvecklingsbolag för biologiska läkemedel, 
från slutet av 2018. Anläggningen kommer att vara helt driftklar för 
att leverera kommersiella produkter 2019.

I Södertälje finns i dag AstraZenecas största internationella till-
verkningsenhet för tabletter och kapslar. Enheten fungerar även 
som lanseringsplats för bolaget, vilket innebär att det finns särskilda 
funktioner på plats för att ta över och utveckla storskaliga produk-
tionsmetoder för nya läkemedel i ett nära samarbete med företagets 
forsknings- och utvecklingsorganisation. 

Genom att placera den nya tillverkningsanläggningen i Södertäl-
je kommer AstraZeneca att kombinera sina expertkunskaper när det 
gäller biologiska läkemedel med den väletablerade kultur av verk-
samhetsoptimering som finns inom den svenska produktionsenhe-
ten.

Den planerade investeringen kommer, under förutsättning att lo-
kala myndigheter ger nödvändiga tillstånd, att skapa mellan 150 och 
250 högkvalificerade nya jobb vid AstraZeneca fram till 2019. 

Källa: Astrazeneca

Motmedel mot Pradaxa prioriteras av FDA

Pradaxa (dabigatran) motverkar att blodet levrar sig och bildar 
proppar. Men det innebär samtidigt en ökad risk för blödning 
vid till exempel skada eller akut operation. Därför kan det finnas 
behov av ett motmedel (antidot) som snabbt kan upphäva den 
blodförtunnande effekten.

Pradaxa ser ut att bli det första i en generation av nya blod-
proppsförebyggande läkemedel för vilket en antidot snart kan 
komma att erbjudas. Ansökan om godkännande av idarucizu-
mab bygger dels på en fas I-studie som visat på en omedelbar, 
total och ihållande effekt för att akut upphäva blodförtunningen 
av Pradaxa, samt på preliminära data från en pågående fas III-
studie. I Europa behandlas ansökan om godkännande redan 
med förtur av läkemedelsmyndigheten EMA. 

Källa: Boehringer Ingelheim

Pfizer är den mest jämställda privata arbetsplatsen    
i Sverige

Nyckeltalsinstitutet mäter hur jämställdhet och arbetsvillkor ut-
vecklas i svenskt arbetsliv enligt ett Jämställdhetsindex, JÄMIX, 
och ett Attraktiv Arbetsgivarindex, AVI, som bygger på mätbara 
nyckeltal inom ett antal områden och omfattar ett undersök-
ningsunderlag av 700 000 medarbetare från medelstora och 
stora privata och offentliga verksamheter.

Pfizer har en bred verksamhet i Sverige. I Strängnäs finns 
Sveriges största bioteknikanläggning för kommersiell produk-
tion av läkemedelssubstanser (Pfizer Health) och i Sollentuna 
ligger marknadsbolaget (Pfizer). Pfizer Health och Pfizer tar för-
sta respektive andra plats bland privata arbetsgivare i jämställd-
hetsindex. Pfizer tar även en femteplats när det gäller arbetsvill-
kor i Attraktiv Arbetsgivarindex, alla kategorier.

De nyckeltal där Pfizer får högst poäng är likvärdiga löner för 
män och kvinnor, jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper in-
klusive ledningsgruppen.

– Vi är otroligt glada för den här utmärkelsen som ger ett kvit-
to på att vi är på rätt väg, säger Malin Parkler, verkställande di-
rektör för Pfizer. Inom Pfizer är jämställdhet grundläggande. Vi 
jobbar aktivt med vår företagskultur för att säkerställa jämställd-
het men också med mångfald och delaktighet. Jämställdhet, 
mångfald och delaktighet tillsammans skapar ett företag som 
inte bara är mänskligt utan som även har stor betydelse för verk-
samhetens framgång och konkurrenskraft. För att gå från ord till 
handling har vi lokala och globala arbetsgrupper där represen-
tanter från olika delar av organisationen tillsammans aktivt driver 
de här frågorna. 

Källa: Pfizer
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De nya aktörerna håller på att förändra den globala 
hälso- och sjukvården i grunden. De har banat 
vägen för virtuell vård, billigare och bekvämare 

vårdalternativ samt flexibla kliniker som motpol till den of-
fentliga vården – både i utvecklade länder och utvecklings-
länder. Undersökningar som utförts av PwC och Economist 
Intelligence Unit visar att konsumenterna är beredda att 
välja nya vårdalternativ om priset är det rätta, om kvalite-
ten är lika hög som i den traditionella vården och om det 
innebär att man kan spara tid. Några exempel:

• I Tyskland är 43 procent av de tillfrågade beredda att ta 
emot tjänster och produkter från icke-traditionella vårdgi-
vare om kvaliteten och resultaten är desamma.1  

• I Kanada tror 52 procent av patienterna att mobila häl-
solösningar (m-hälsa) kommer att göra vården mer lättill-
gänglig.2

• I USA är 64 procent av svarspersonerna positiva till att 
pröva nya, icke-traditionella sätt att söka vård och behand-
ling om priset är det rätta.3

• På de tillväxtmarknader som ingick i undersökningen 
(Brasilien, Kina, Indien, Sydafrika och Turkiet) förväntar 
sig 54 procent av svarspersonerna högre vårdkvalitet un-
der de närmaste tre åren till följd av mobila hälsoprogram 
och -tjänster.4

De nya aktörernas framgångar kommer säkerligen att 
fortsätta. Den artonde upplagan av PwC:s globala vd-un-
dersökning visar att de sektorer som företag i andra bran-
scher främst siktar in sig på är hälso- och sjukvård, läke-
medel och life science samt teknik (figur 1).

Det är framför allt två trender som ligger bakom det nya 
intresset för vårdsektorn. Den första är de utmaningar som 
finns i hela världen – att göra vården högkvalitativ och till-
gänglig till ett överkomligt pris. På de utvecklade markna-
derna blir befolkningen allt äldre och de kroniska sjukdo-
marna allt mer utbredda, i utvecklingsländerna är proble-
men ökad förekomst av kroniska sjukdomar samt brist på 
infrastruktur. Situationen förvärras av att det i en del ut-
vecklade länder finns för många sjukhussängar medan pro-
blemet i utvecklingsländerna handlar om brister på sjuk-
hus, kliniker och vårdpersonal. 

Nya aktörer förändrar utbud 
och efterfrågan på vård
Intresset för patienterna (kunderna) blir allt större inom hälso- och sjukvården 
och här finns det nya smarta aktörer som skyndar sig att dra nytta av denna för-
ändring. Dessa företag kommer att skaka om branschen genom att beröva den 
traditionella hälso- och sjukvården flera miljarder USD i intäkter samtidigt som 
de bygger upp lönsamma nya marknader i den framväxande nya hälsoekonomin. 
Sarah Lidé och Jon Arwidson, båda på revisions- och konsultföretaget PwC, 
skriver här något om en förändring som redan har börjat.

Konsumenterna är 
beredda att välja nya 

vårdalternativ om priset är det 
rätta, om kvaliteten är lika hög 
som i den traditionella vården 
och om det innebär att de kan 
spara tid.
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I det läget kan de nya aktörerna på vårdområdet göra en 
insats genom att minska ineffektiviteten och erbjuda en hö-
gre vårdstandard, tack vare sina kunskaper om konsumen-
ter, företagande och teknik.

Den andra trenden är att kunderna blir mer välinforme-
rade och engagerade. Dagens konsumenter vill uppleva vår-
den som lika lättillgänglig och transparent som de upplever 
att banker, detaljhandel, transporter och annan service är. 
För att komma dit måste vården i större utsträckning möta 
konsumenter där de befinner sig. Den digitala tekniken och 
den utbredda användningen av mobiltelefoner bidrar till 
att demokratisera vården: i dag finns det nästan lika många 
mobiltelefoniabonnemang som människor på jorden5. 

Den klyfta som finns mellan konsumenternas förvänt-
ningar och dagens medicinska infrastruktur innebär att nya 
aktörer med nya idéer och kunskaper har stora möjligheter 
att ta sig in på den globala hälso- och sjukvårdsmarknaden 
(som beräknas vara värd 9,6 biljoner USD). Nykomlingar 
med erfarenhet av detaljhandel och konsumentprodukter, 
teknik och telekommunikationer kan engagera konsumen-
terna, bedriva ett snabbare innovationsarbete än traditio-
nella vårdföretag. Därmed kan de också sänka kostnaderna 
och förbättra resultaten i samarbete med de traditionella 
företagen och myndigheterna. 

Vilka är aktörerna och vad vill de?
De som i allmänhet är mest på hugget är detaljhandeln, te-
lekommunikationsföretag och teknikföretag som vet vad 
konsumenterna vill ha, har kända varumärken och kan 
föra sig i den digitala världen. Många av dessa företag har 
kombinerat kunnande på flera områden:

• 2014 presenterade Samsung sin smarttelefon Galaxy S5, 
som har en inbyggd mätare av hjärtrytm.6 Apple lanserade 
alldeles nyligen sin Apple Watch, med vilken bäraren kan 
spela in och skicka sina hjärtslag till någon, som känner 
vibrationerna av slagen när de spelas upp.7

• AT&T öppnade sin plattform för m-hälsa för programut-
vecklarna 2012 och siktar på att spela en avgörande roll för 
framtidens revolutionerande vårdappar.8

• 2013 skapade Google Calico, ett företag som arbetar med 
åldrande och sjukdomar som är förknippade med åldrande. 
Företaget leds av en person med erfarenhet av både hälso-
vård och konsumentteknik.9

• Detaljhandelsjätten Wal-Mart öppnade tillsammans med 
Kaiser Permanente, som arbetar med kontraktsstyrd vård, 
mikrokliniker under namnet Kaiser Permanente Care 
Corners i två av sina butiker i Kalifornien under 2013. Vid 
dessa kliniker kan Kaiser Permanentes medlemmar och 
Wal-Marts anställda med familjer göra besök hos sjukskö-
terskor och läkare på distans via videolänk.10

• I Sverige köpte ICA nyligen Apotek Hjärtat, och blev 
därmed den näst största aktören på den svenska apoteks-
marknaden.11

Dessa aktörer tar med sig ett starkt förtroende hos konsu-
menterna in på hälsoområdet. Många har nära förbindel-
ser med miljontals kunder och har omfattande databaser 
med uppgifter om dem. En del av dessa företag vill komma 
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Figur 1. Hälso- och sjukvård och biovetenskap är, tillsammans med teknik de två mest intressanta sektorerna för företag i andra branscher. 
Källa: Artonde upplagan av PwC:s globala vd-undersökning.

Vilka branscher har ditt företag gett sig in i eller övervägt att ge sig in i under de senaste tre åren?
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åt en bit av 9,6 biljonersmarknaden, andra hoppas kunna 
locka kunder till andra delar av sin verksamhet genom att 
erbjuda hälso- och sjukvård av hög kvalitet. De kan också 
betrakta vården som ett verktyg för kostnadsbesparingar 
som kan säljas till traditionella vårdköpare eller som ett 
sätt att samla in värdefulla uppgifter som kan användas i 
form av kunskaper eller annonsförsäljning.

De nya aktörerna skapar också nya marknader, till ex-
empel för tjänster som hjälper kunderna att fatta kloka och 
kostnadseffektiva beslut i hälsofrågor. Och alla dessa mo-
bilappar, nätdoktorer, små grannskapskliniker, akutklini-
ker, primärvårdsläkare och akutmottagningar på sjukhus 
kommer att medföra ett ökat behov av smart vägledning 
för kunderna.

När vården kommer närmare kunden kan företag som 
tillhandahåller tjänster till stora vårdinstitutioner, allt från 
livsmedelsservice till tvätt, få se sin verksamhet förändras 
eller till och med minska. Deras överlevnad kommer att 
bero på om de kan finna nya sätt att betjäna en decentrali-
serad marknad.

Minsta motståndets väg – friskvård och motion
Den växande marknaden för friskvård och motion – de 
pengar som människor spenderar på icke-medicinska 
produkter och tjänster för att ha en god hälsa – är kanske 
den mest flexibla inkörsporten för företag som söker vägar 

att röra om i grytan utan att stöta sig med offentliga eller 
traditionella vårdgivare. Det finns inte så många regler 
kring att hjälpa konsumenter att ta hand om sig själva. De 
nya företagen kan framgångsrikt erbjuda produkter och 
tjänster inom till exempel träning och viktminskning och 
därmed skaffa sig bättre förutsättningar att ta sig in på 
den rena vårdmarknaden bland vårdgivare och köpare av 
vårdtjänster. PwC uppskattar att den globala marknaden 
för friskvård och motion kan vara värd så mycket som 1,49 
biljoner USD (figur 2).

I takt med att ländernas välstånd ökar blir de kroniska 
sjukdomarna mer utbredda. I dag svarar dessa för 75 pro-
cent av de globala vårdkostnaderna, vilket är ett gott skäl 
för myndigheterna att investera i förebyggande vård.12 Nya 
aktörer kan ta sig in på denna marknad för att nå natio-
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Figur 2. Den globala marknaden för hälso- och sjukvård är värderad till 9,6 biljoner USD, varav marknaden för friskvård och motion är värd 1,49 
biljoner USD. Och det är framför allt inom denna sektor som de nya aktörerna förväntas förändra den traditionella globala hälso- och sjukvårds-
marknaden. Källa: PwC:s analys av olika branschrapporter och marknadsundersökningar.

De sektorer som företag 
i andra branscher främst 

siktar in sig på är hälso- och 
sjukvård, läkemedel och bio-
vetenskap samt teknik.
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nella målsättningar med innovativa strategier och produk-
ter, men det är viktigt att ta reda på hur mycket konsumen-
terna är beredda att betala för att hålla sig friska. Sunda 
matvanor är till exempel en god utgångspunkt för den som 
vill börja ta kontroll över den egna hälsan. Värdet av den 
globala marknaden för närings- och kosttillskott är i dag 
391 miljarder USD enligt Nutrition Business Journal. Nest-
lé Health Science har köpt in sig i flera företag som specia-
liserar sig på mag- och tarmsjukdomar, kliniska närings-
produkter och cancerdiagnostik för att åstadkomma en stra-
tegisk förstärkning av sin position i det växande segmentet 
för specialnäring.13

Således upptäcker många nya aktörer att marknaden för 
friskvård och motion är en plats där de kan experimentera 
men där det också är svårt att skapa en hållbar affärsmodell. 
De som lyckas ta sig in diversifierar sitt produktutbud för 
att öka vinstmarginalerna, ibland genom att erbjuda exklu-
sivare produkter och tjänster. Utmaningen för de traditio-
nella vårdföretagen blir då att integrera uppgifterna med 
patientens hela vårdprocess (välbefinnande, förebyggande, 
diagnos, behandling, kontroller) för att framkalla rätt be-
teenden och resultat. Med ett större utbud på friskvårds- 
och motionsområdet kan samhället som helhet undvika 
mer kostsam vård i framtiden, men för att de nya aktörerna 
ska lyckas här måste priset vara det rätta.

Affärsmodeller som bygger på samarbete
Det finns en global trend som innebär att volymbaserade 
vårdsystem med avgiftsbelagda tjänster ersätts med sys-
tem som belönar kvalitet och resultat. I det läget utnyttjar 
en del befintliga aktörer, i synnerhet företag som tillverkar 
medicinsk utrustning och läkemedel, tekniken för att ta ett 
helhetsgrepp på samverkan med patienten i hela processen 
från förebyggande hälsovård och friskvård till behandling, 
efterbehandling och till och med patientstöd och utbild-
ning. Därmed sätts konsumenterna i centrum för vården.

En sådan strategi förutsätter dock nya affärsmodeller 
som bygger på samarbete. Inget företag har den samlade 
kompetensen som krävs för att hantera hela vårdkedjan. 
Här kan nya aktörer komma in och via partnerskap tillhan-
dahålla de beteendemässiga, diagnostiska och terapeutiska 
lösningar som behövs. 

Mot bakgrund av denna trend kan man konstatera att 
den enorma globala manegen är krattad för samarbeten 

mellan befintliga och nya aktörer, i synnerhet på telekom-
munikationsområdet. Här är några exempel:

• Läkemedelsföretaget Sanofi lanserade sin diabetesdivi-
sion 2010 med målet att bli världsledande inom diabetes-
vård och leverera heltäckande lösningar för patienterna.14 

• Dess kanadensiska dotterbolag Sanofi Canada ingick ett 
partnerskap med Telus Health, en division inom telekom-
munikationsföretaget Telus, i syfte att lansera en privat 
webbaserad plattform riktad till patienterna, med verktyg 
för egenbehandling och övervakning.15 

• Det schweiziska läkemedelsföretaget Novartis håller till-
sammans med Google på att ta fram en kontaktlins som 
med hjälp av ett mikrochip kan mäta glukoshalten i tår-
vätskan och skicka informationen till användarens mobila 
enhet. På så sätt kan diabetiker få kontroll över sin egen 
behandling16.

Vad innebär då denna nya hälsomarknaden för traditio-
nella Life Science företag inom Biotech/pharma och medi-
cinteknik?

• Man erbjuder mer än bara behandling. På de flesta markna-
derna övergår finansiärerna till resultatbaserade ersätt-
ningsmodeller. Detta kommer att tvinga biofarmaci- och 
medicinteknikföretagen att se till mer än bara själva om-
sorgen och försöka förstå var och hur de själva passar in 
i vårdprocessen. Denna förändring innebär att det blir 
mycket svårare för branschen att tillvarata värde genom 
prissättning och tillgång till farmakopéer.

• Ingår partnerskap med de nya aktörerna. För att kunna till-
varata värde utanför själva behandlingen måste data sam-
las in utanför sjukhuset eller kontoret. Konsumenterna tar 
till sig hårdvara och programvara som underlättar admi-
nistrationen av vården. Biotech/pharma- och medicintek-
nikföretagen bör överväga att ingå partnerskap med nya 
aktörer för att skapa nya affärsmodeller som stöder platso-
beroende vård.

• Förstå värdet av data. Det är viktigt att observera grund-
läggande vitala tecken för att kunna förstå i vilket skick en 
frisk eller sjuk person befinner sig och hur en behandling 
fortskrider. Konsumenterna tar inte till sig lösningar från 
tillverkare som försöker kopiera funktioner hos mer van-
ligt förekommande verktyg från nya aktörer eller lösningar 
som är låsta till en tillverkare. De förväntar sig lösningar 
där dataflödet integreras med de mobila enheter, appar, 
apparater och kroppsnära tekniska apparater de föredrar.

De nya aktörerna behöver inte hålla sig till nationsgränser-
na utan kan bilda partnerskap med traditionella aktörer. I 
många länder stiger kostnaderna snabbare än bruttonatio-
nalprodukten, så det finns möjligheter för smarta företag 
av alla storlekar och former att föra in konsumenttänkande 
och nya idéer i vården. 

De som i allmänhet är 
mest på hugget är detalj-

handeln, telekommunikations-
företag och teknikföretag 
som vet vad konsumenterna 
vill ha, har kända varumärken 
och kan föra sig i den digitala 
världen.
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Läs mer
Mer läsning i detta ämne finns i PwC:s serie New Health 
Entrants: http://www.pwc.com/us/en/health-industries/
healthcare-new-entrants/
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Åtskilliga är de gånger som 
läkemedelsindustrins anse-
ende har diskuterats. Ett del-

vis skamfilat rykte som kanske främst 
utgår från den negativa mediebild 

som framkommit genom åren. Det har 
bland annat handlat om korruption, 
mutresor och information om oönska-
de biverkningar från läkemedel som 
sopats under mattan. Läkemedelsindu-

strin har självklart påverkats av de dis-
kussioner och debatter som förts, vilket 
också lett till en delvis svag självbild.

Men nu verkar bilden av läkeme-
delsbranschen ha vänt på allvar. En ny-

Bilden av läkemedelsindustrin    
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Läkemedelsbranschens anseende är högt, bara ideella hjälporganisationer har högre 
anseende. Det visar en nyligen genomförd undersökning av TNS Sifo Navigare. 

Enligt Navigares undersökning i oktober 2014 ligger läkemedelsbranschen som tvåa efter ideella hjälporganisationer och högre anseende 
än starka branscher som bil, kläder och livsmedel. Källa: Navigare.
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   har stärkts
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Deltagarna har också överlag en positiv uppfattning om läkemedelsindustrin. Källa: Navigare.

Nu verkar bilden av 
läkemedelsbranschen 

ha vänt på allvar.
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ligen genomförd undersökning visar 
att branschen har ett högt anseende 
bland den svenska allmänheten. Vi har 
genomfört en riksrepresentativ under-
sökning där 1 000 personer som är 15 
år eller äldre har intervjuats per tele-
fon. Intervjuerna genomfördes i SIFOs 
telefonomnibus mellan den 20 och 23 
oktober 2014. Här intervjuas varje 
vecka 1 000 personer om aktuella frå-
gor av olika karaktär. Urvalet kvoteras 
efter olika parametrar för att bli riksre-
presentativt och en vägning av resul-
taten görs efteråt för att säkerställa re-
presentativitet.

Läkemedelsbranschen har enligt un-
dersökningen högre anseende än star-
ka branscher som bil, kläder och livs-
medel. Det är faktiskt bara de ideella 
hjälporganisationerna som har ett hö-
gre anseendeindex. Så sträck på er!

Forskningsresultat sprids bättre
Vad ligger då bakom det förbättrade 
anseendet för läkemedelsbranschen? 
Det går att lyfta fram flera faktorer, 
som också framgår av de öppna svar 
som allmänheten ger i samband med 
den nya undersökningen. En av de 
viktigaste faktorerna handlar om att 
branschen blivit betydligt bättre på att 
kommunicera den forskning som in-
dustrin gör och de goda effekter som 
läkemedel faktiskt har för att förbättra 
patienters hälsa och liv. Det är också 
tydligt att allmänheten uppfattar en 
hög grad av kontroll från myndigheter 
och industrin, vilket skapar trygghet 
runt de läkemedel som tas fram.

Ytterligare en anledning kan vara 
att allmänheten har fått upp ögonen för 
betydelsen av att Sverige har verksam-
ma läkemedelsföretag. Att både Phar-

macia och Astra blivit en del av stora 
internationella koncerner, med förlo-
rade svenska jobb som följd, är något 
få har missat.

Hur kommer då läkemedelsbrans-
chens anseende att utvecklas framö-
ver? Det är svårt att säga, men en giss-
ning är att en allt oroligare omvärld 
kan komma att stärka branschen ytter-
ligare. Med ebola-epidemin i färskt 
minne, de ökade problemen med resi-
stenta bakterier och det tydliga behovet 
av olika sorters läkemedel i krigsdrab-
bade områden finns det goda förutsätt-
ningar för branschen att behålla och 
utveckla sitt höga anseende. Men det 
måste alltid ske med patienter, läkare 
och allmänhet i fokus. Det finns trots 
allt en risk för att läkemedelsbranschen 
åter faller tillbaka till en bild då den av 
många sågs som en vinstmaskin utan 
hjärta. 

MARIA HILDELL
kundansvarig 

TNS SIFO Navigare
Karin Hedelin-Lundén

affärsområdesansvarig 
TNS SIFO Navigare

En gissning är att en allt oroligare 
omvärld kan komma att stärka 

branschen ytterligare.
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klinisk prövning

Absoluta och relativa effektmått    
För att kunna bedöma den kliniska nyttan av ett läkemedel och bilda sig en upp-
fattning om hur effektiv en ny behandling är behöver man använda sig av både 
absolut riskreduktion och relativ riskreduktion. Det skriver Anna Törner, statisti-
ker och verkställande direktör i Scandinavian Development Services.
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Att snabbt skilja på vad som är absoluta riskreduk-
tioner (ARR) och vad som är relativa riskreduk-
tioner (RRR) är ibland svårt. Absolut riskreduk-

tion anses vara kopplat till den kliniska nyttan av en be-
handling och också det mått som används för att beräkna 
behandlingseffekter, till exempel Number Needed to Treat 

(NNT). En del statistiska metoder beräknar endast RRR och 
det är också det mått som bäst anger hur effektiv en ny be-
handling är jämfört med en annan behandling.

Ofta behövs båda måtten för att kunna bedöma den kli-
niska nyttan av ett läkemedel och bilda sig en uppfattning 
om hur effektiv en ny behandling är jämfört med etablerad 
behandling.

Olika mått på absolut riskreduktion 
Låt oss säga att patienter som får ett nytt MS-läkemedel 
upplever i genomsnitt 1,5 sjukdomsskov per patient med-
an patienter som får standardbehandling i snitt upplever 
två skov. Under det år som studien pågick observeras då i 
snitt en absolut riskreduktion på 0,5 skov (2 minus 1,5) per 
patient. Den relativa riskreduktionen beräknas då enkelt 
som: (1 minus 1,5/2) x 100 procent, med andra ger den nya 
behandlingen i snitt i 25 procent färre skov. Exemplet visar 
att ARR inte nödvändigtvis anges i procentenheter, medan 
relativa riskreduktioner alltid anges i procent. En enkel pa-
rallell möter vi dagligen i handeln: absoluta prisreduktioner 
anges oftast i kronor, medan relativa prisreduktioner anges 
i procent (till exempel 20 procents rabatt).

En annan egenhet när det gäller ARR är att den är tids-
beroende. I vårt exempel, om vi förutsätter att inget ändras, 
så skulle vi observera en annan ARR om studien pågått en 
längre tid, till exempel tre skov jämfört med fyra skov om 

studien pågått i två år. För absoluta risker måste vi därför 
ange vilken observationstid som avses. RRR är däremot 
ofta oberoende av tid. I det här exemplet är den relativa 
riskreduktionen 25 procent, oberoende av om vi väljer att 
se på en behandlingstid om ett eller två år (förutsatta att 
effekten kvarstår på samma sätt över tid).

   kompletterar varandra

Med andra ord är det 
kontexten (samman-

hanget) som avgör hur stor 
ARR som är intressant.



26   pharma industry nr 2-15

klinisk prövning

Absolut riskreduktion i procentenheter
Det som ibland trasslar till det är att absolut riskreduktion 
också kan anges i procent när grundenheten är procenten-
heter (incidens). Ett enkelt exempel är när primärt effekt-
mått är incidens av en endpoint, till exempel att 40 procent 
av patienterna i interventionsgruppen drabbas av ett MS-
skov jämfört med 50 procent av patienterna i kontrollgrup-
pen under en specificerad tidsperiod. Den observerade ARR 
är här 10 procentenheter, medan den RRR är 20 procent. Ex-
emplet visar också något som nästan alltid gäller: RRR har 
ett högre numeriskt värde än motsvarande ARR. 

Sammanhanget avgör värderingen av absolut 
riskreduktion 
Låt oss säga att ett läkemedel minskar risken för en negativ 
effekt med 1 procentenhet, med andra ord en absolut ris-
kreduktion på 1 procent. Hur intressant är detta ur klinisk 
synvinkel? Gäller studien primärprevention inom kardio-
logi och hjärtläkemedel och risken för död minskar från 2 
till 1 procent, alltså en minskning med 1 procentenhet, så 
anses detta kanske som en betydlig riskreduktion. Å andra 
sidan skulle ingen dimensionera en cancerstudie för att do-
kumentera en ARR på 1 procentenhet (till exempel minskad 
dödlighet från 20 till 19 procent). 

Med andra ord är det kontexten (sammanhanget) som 
avgör hur stor ARR som är intressant. Vetskapen om att ett 
nytt läkemedel ger en ARR på 1 procent har inget värde om 
man inte samtidigt har kunskap om den totala incidensen 
(förekomsten), det är bara då man kan avgöra om 1 procent 
ARR är kliniskt intressant.

En ARR på 1 procent som i exemplet ovan kan motsvara 
en RRR på 50 eller 5 procent, eller något annat. Det finns 
alltså inget enkelt samband mellan storleken på ARR och 
RRR, om man inte känner till incidensen/risken i kontroll-
gruppen. 

Relativa reduktioner har nästan alltid ett högre värde än 
motsvarande absoluta reduktioner. Det finns dock ett un-
dantag när ARR i procentenheter har samma värde som 
motsvarande RRR i procent – den som inte kan fundera ut 
vilken situation detta gäller kan titta i slutet av artikeln.

När är relativ riskreduktion intressant?
I hjärtmedicinexemplet ovan är den relativa reduktionen 50 
procent, det vill säga en minskning från 2 till 1 procenten-
het. Det kan tolkas som att behandlingen halverar risken 
för död och i så fall är den nya behandlingen betydligt mer 
effektiv än referensbehandlingen. För cancerstudien mot-
svarar en absolut riskreduktion på 1 procentenhet en relativ 
riskreduktion på 5 procent vilket är en måttlig förbättring 
jämfört med existerande behandling. 

Mått på relativa riskreduktioner är värdefulla för att få 
en bild av hur effektiv en ny behandling är jämfört med 
existerande alternativ. Sedan behöver man även mått på 
den absoluta riskreduktionen för att förstå den kliniska nyt-
tan, med andra ord exakt vad en ny behandling ger i form 
av till exempel lägre antal dödsfall.

Många statistiska metoder som används för analys av 
kliniska studier, till exempel Coxregression och oddskvoter 
kan bara användas för att beräkna relativa risker. Det visar 
sig också att metoder som är baserade på att beräkna rela-
tiva risker ofta passar bra för att kvantifiera effekter av lä-
kemedel. Effekten av ett läkemedel är ofta ”relativ”, med 
andra ord observerar man större absoluta effekter hos pa-
tientgrupper med mer uttalade symptom, medan relativa 
effekter ofta kan vara mer homogena.

Metaanalyser och relativ riskreduktion  
I metaanalyser använder man ofta ett antagande om att 
den relativa riskreduktionen är densamma i olika studier 
även om de olika studierna har fokuserat på lite olika pa-
tientpopulationer och att de absoluta riskreduktionerna 
därför sannolikt varierar mellan studierna. Skattning av 
en gemensam relativ risk i metaanalyser kan därför inte på 
något enkelt sätt överföras till skattningar av absoluta ris-
ker, eftersom den varierar beroende på patientpopulation. 
Metaanalyser passar därför ibland dåligt i sammanhang 
där man ombeds presentera absoluta effekter av en ny be-
handling, till exempel i läkemedelsreklam.

Kommunikation om ARR och RRR är svårt
Nyligen hade jag en omfattande mejlväxling (inte mindre 
än ungefär 25 mejl) i en diskussion om absoluta risker och 
beräkning av NNT med en vän och läkare i ett stort läke-
medelsbolag i Sverige. Frågan gällde om man kan använda 
antalet händelser (till exempel MS-skov) i intervention och 
kontrollbehandling för att beräkna NNT. 

Det korta svaret är att det kan man absolut göra. Reduktion 
angett som antal skov per patient och år är ett mått på den 
absoluta effekten av behandlingen och i det inledande exem-
plet så behöver man behandla två patienter i ett år för att i snitt 
förebygga ett MS-skov. Detta eftersom vi reducerade skov-
frekvens med i genomsnitt 0,5 skov per patient och år. 

Och svaret på frågan om när ARR i procentenheter har 
samma värde som RRR i procent: När incidensen in kon-
trollgruppen är 100 procent. 

ANNA TÖRNER
statistiker, verkställande direktör

Scandinavian Development Services

Absolut riskreduktion anges ibland i procent men minst lika ofta 
i andra enheter. Relativa riskreduktioner anges alltid i procent. 
Illustration: Anders Gunér



Think outside the box

Think o di ide t n   
and Recruitment

Think...  

Think bi



28   pharma industry nr 2-15

marknadsföring

Marknadsföringen av läkemedel är ständigt om-
tvistad. Branschen klandras inte sällan för en 
alltför aggressiv marknadsföring för att maxi-

mera försäljningen. I synnerhet har kritiken mot industrin 
varit hård i USA, där flertalet bolag dömts för eller ingått 
förlikningar i miljarddollarklassen efter omfattande och 
tillsynes medvetet oetiskt försäljningsarbete. 

I Europa har exemplen på oetiskt försäljningsarbete dock 
varit avsevärt färre. En rad faktorer kan ligga bakom denna 
skillnad men en viktig sådan är säkerligen det amerikanska 
rättssystemets uppmuntran att läcka information (whistle-
blowing) genom att ekonomiskt belöna personal inom ett 
bolag som avslöjar olaglig marknadsföring, bedrägeri eller 
korruption. Följaktligen har de stora rättsfallen i USA grun-
dat sig på läckt information och vittnesmål från personal 
som arbetat inom företagen. Men det finns ytterligare en 
faktor som delvis skulle kunna förklara skillnaderna mel-
lan USA och Europa – de egenåtgärdssystem som branschen 
i flera europeiska länder inrättat för att stävja oetisk mark-
nadsföring. 

I en nyligen publicerad studie i tidskriften PLOS Medi-
cine tittade tre forskare närmare på två sådana egenåtgärds-
system: det svenska och brittiska, som båda är välutveck-
lade och välförankrade. 

I Sverige finns sedan länge ett egenåtgärdssystem med 
Informationsgranskningsmannen (IGM) och Nämnden för 
Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) dit företag, 
organisationer, läkare och andra kan vända sig med klago-
mål som rör avsteg från Läkemedelsindustrins Etiska Re-
gelverk (LER). I Storbritannien finns motsvarande instanser. 

Sverige och Storbritannien kan lära av varandra
I studien jämfördes de svenska och brittiska systemen un-
der åren 2004–2012. Båda systemen förtjänar en eloge för 
sin öppenhet: till exempel är alla utlåtanden och domar 
fritt tillgängliga och detaljerade. Ur ett svenskt perspektiv 
är det dock värt att notera att det brittiska systemet i vissa 
avseenden är mer transparent. I Storbritannien publiceras 
årligen överskådliga rapporter med data om antalet anmäl-
ningar och domar samt en ekonomisk årsredovisning. I Sve-
rige offentliggör IGM och NBL också rapporter men dessa 
är inte av samma kvalitet. I båda länderna betalar företa-
gen avgifter vid regelbrott som används för att finansiera 
egenåtgärdssystemen, men i Storbritannien utdöms också 
icke-ekonomiska straff vid allvarliga regelbrott, till exem-
pel publicering av så kallade reprimander i den medicinska 
fackpressen vilket kan tänkas bidra till en större kännedom 
om systemet och regelbrotten utanför branschen. 

En annan viktig skillnad mellan länderna rör respektive 
läkemedelsverks roll. Medan det svenska Läkemedelsverket 
i stor utsträckning skickar sina klagomål om marknadsfö-
ring till NBL utreder det brittiska Läkemedelsverket 
(MHRA) i princip alltid frågan själv. MHRA förhandsgran-
skar också annonser vid produktlansering och vid större 
förändringar produktresumén, något som inte sker i Sve-
rige. Det är rimligt att tänka sig att förhandsgranskning 
leder till färre överträdelser – något som också poängteras 
av MHRA. 

En viktig aspekt av det svenska egenåtgärdssystemet är 
IGM:s arbete med att aktivt försöka identifiera överträdel-
ser. För att möjliggöra IGM:s arbete skickar företagen så 

Etik och marknadsföring:       

SKÄL TILL SJÄLVKRITIK?  
Det svenska systemet för att stävja oetiskt marknadsföring inom läkemedels-
branschen (IGM, NBL och LER) skulle kunna utvecklas till fördel för både indu-
strin och andra aktörer. Det skriver Shai Mulinari, forskare i sociologi och social-
epidemiologi vid Lunds universitet, som studerat systemen i Sverige och Storbri-
tannien.
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kallade pliktexemplar till IGM för granskning och nästan 
hälften av alla marknadsföringsärenden initieras på detta 
vis. Även i Storbritannien ska motsvarigheten till IGM ak-
tivt leta efter överträdelser men i Storbritannien saknas 
praxisen kring pliktexemplar. Faktum är att mellan 2004 
och 2012 initierades endast två ärenden i Storbritannien via 
denna mekanism. Här har den brittiska motsvarigheten till 
IGM uppenbarligen en hel del att förbättra. 

Anmälningar och fällningar
I studien tittade man också på antalet anmälningar och 
fällningar mellan 2004 och 2012. I Sverige fälldes bolag i 
536 fall för marknadsföring av humanläkemedel, med an-
dra ord i snitt mer än gång i veckan. För Storbritannien var 
motsvarande siffra 597. Det ska dock noteras att den brit-
tiska siffran endast inbegriper marknadsföring av receptbe-
lagd medicin. I Sverige handlade den vanligaste fällningen 
� � � � S U RFHQ W � � RP � DY VW HJ � I U nQ � † � � L� / ( 5 � NU LQ J � Y HGHU K l IW LJ K HW � L�
P DU NQ DGVI| U LQ J HQ � VRP � EO DQ G� DQ Q DW � DQ J HU � DW W � µ / l NHP HGHO V�
information ska vara vederhäftig och får ej innehålla fram-

ställning i ord eller bild som direkt eller indirekt – genom 
t.ex. antydningar, utelämnande, förvrängningar, överdrif-
ter eller oklart framställningssätt – är ägnad att vilseleda.”

Vilka är det då som vänder sig till egenåtgärdssystemen 
med klagomål? Nästan hälften av klagomålen i Sverige kom 
IU nQ � , * 0 � � � � � S U RFHQ W � � � � � � VW \ FNHQ � � � P HGDQ � / l NHP HGHO VY HU �
ket stod för 11 procent (99 stycken) av klagomålen. Noter-
bart är att endast 7 procent (68 stycken) av klagomålen i 

Följaktligen har de stora 
rättsfallen i USA grundat 

sig på läckt information och 
vittnesmål från personal som 
arbetat inom företagen.
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politik i industrin

Sverige kom från sjukvårdspersonal mot 40 procent i Stor-
britannien, medan andelen klagomål från konkurrerande 
bolag var i princip den samma: 26 procent (n=243) i Storbri-
tannien mot 28 procent (n=255) in Sverige.  

Ett intressant fynd är att 5 procent (45 stycken) av klago-
målen i Storbritannien kom från anställda eller tidigare an-
ställda, medan studien inte fann belägg för klagomål från 
denna grupp i Sverige. Med tanke på att det är personalen 
inom företagen som har bäst kännedom om marknadsfö-
ringsstrategierna kan det förefalla märkligt att till synes 
inga anmälningar kommer från svenska anställda. En för-
klaring kan vara att individer som anmäler i regel förblir 
anonyma i Storbritannien men inte i Sverige. I Storbritan-
nien fanns därtill en rad mål där företaget anmälde sig själv, 
ibland till och med för allvarliga överträdelser, något som 
inte är kutym i Sverige. 

Allvarliga överträdelser
Ungefär 20 procent av alla fallen i båda länderna bedömdes 
som allvarliga. I Sverige är detta fall där IGM eller NBL ut-
dömde straffbelopp på minst 100 000 kronor. Det handlade 
exempelvis om marknadsföring off-label (när ett läkemedel 
marknadsförs för en indikation eller patientgrupp eller i en 
dos som inte anges i FASS) eller marknadsföring av recept-
belagd medicin till allmänheten, eller om åsidosättande av 
tidigare beslut. Exempelvis fälldes Bayer vid tre tillfällen 
av IGM för att ha åsidosatt samma eller liknade uppmaning 
vad gällde marknadsföringen av potensläkemedlet Levitra, 
vilket i slutändan resulterade i att IGM utdömde det största 
straffbeloppet hittills: 400 000 kronor. 

Till skillnad från Sverige tillämpas i Storbritannien en 
speciell paragraf vid allvarliga överträdelser, det vill säga 
marknadsföring som misskrediterar eller rubbar förtroendet 
för läkemedelsindustrin (”…that bring discredit upon, or re-
duce confidence in, the pharmaceutical industry”). I tre fall 
var överträdelserna så pass allvarliga att bolaget även till-
fälligt suspenderandes från branchorganisationen ABPI. 

I både Sverige och Storbritannien var det vid marknads-
föring av diabetsläkemedel och urologiska läkemedel (hu-
vudsakligen potensläkemedel) som flest allvarliga överträ-
delser ägde rum. Detta tyder på en särskilt aggressiv mark-
nadsföring vid lanseringen av dessa produkttyper. Gene-
rellt var större bolag, som förmodligen har flest marknads-
föringsaktiviteter, överrepresenterade vad gällde de allvar-
liga överträdelserna.  

Begränsningar i studien
En svaghet i studien är att den bygger på anmälda regel-
brott vilket innebär att den oetiska marknadsföringen san-
nolikt underskattas. Det är exempelvis orimligt att tänka 
sig att alla aktiviteter som bryter mot LER kommer till 
IGM:s eller NBL:s kännedom. Till exempel sker en del jus-
teringar av marknadsföringen efter dialog mellan konkur-
renter utan att IGM eller NBL kopplas in. En del marknads-
föringsmål hanteras ju också av respektive läkemedelsverk, 
i synnerhet i Storbritannien, och dessa mål har inte tagits 
med i beräkningen. 

En annan svaghet i studien är att forskarna har tittat på 
antalet fällningar utan att sätta detta i relation till den to-

tala mängden marknadsföring. Detta kan bidra till en över-
driven bild av företagens tendens att bryta mot reglerna, 
något som också påtalats av LIF. Samtidigt bör man i sam-
manhanget notera att Läkemedelsverket tidigare ansett att 
en fällningsfrekvens på i snitt ett fall i veckan är anmärk-
ningsvärt mot bakgrund av att läkemedelsindustrin har 
godkänt det egna regelsystemet.

Skäl till självkritik?
Läkemedelsbranschen förtjänar beröm för sitt arbete med 
att skapa och bevara ett gott anseende bland andra aktö-
rer och utan tvekan är de personer som arbetar med egen-
åtgärdssystemet (till exempel IGM) kompententa och har 
en gedigen vilja att förbättra branschkulturen ytterligare. 

Samtidigt finns det nog skäl för industrin att vara själv-
kritisk. I synnerhet finns det all anledning att stävja de 
allvarliga eller upprepade överträdelserna, öka öppenheten 
i systemet samt, genom incitament eller stöd, skapa en 
branschkultur som uppmuntrar anställda att rapportera 
potentiella övertramp. Annars riskerar det goda anseendet 
att undergrävas så som delvis skett i USA.  

SHAI MULINARI
forskare i sociologi och socialepidemiologi

Lunds universitet 

Med tanke på att det 
är personalen inom före-

tagen som har bäst kännedom 
om marknadsföringsstrategi-
erna kan det förefalla märkligt 
att till synes inga anmälningar 
kommer från svenska anställda.

LÄS MER
Zetterqvist AV, Merlo J, Mulinari S (2015) Complaints, Com-
plainants, and Rulings Regarding Drug Promotion in the United 
Kingdom and Sweden 2004–2012: A Quantitative and Quali-
tative Study of Pharmaceutical Industry Self-Regulation. PLoS 
Med 12(2): e1001785. 

Artikeln finns också på: http://journals.plos.org/plosmedicine/
article?id=10.1371/journal.pmed.1001785
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Priset ska stimulera anställda i sjukvården, apotekssektorn och forskar-
världen att hitta recept för en bättre läkemedelsanvändning och färre lä-
kemedelsskador. Bakom utmärkelsen står Läkemedelsförsäkringen och 
tidningarna Dagens Medicin och Dagens Apotek. Guldpillret instiftades 
2010 och förra årets pristagare var Läkemedelskommittéerna i Sju- 
klövern, för deras behandlingsrekommendationer ”Läkemedelsbehand-
ling av de mest sjuka äldre”.

EXEMPEL PÅ INITIATIV SOM KAN BELÖNAS:
> Utveckling av nya arbetssätt och metoder som ökar kvaliteten 

och säkerheten i läkemedelsanvändningen.
> Utveckling av tjänster och teknik som ökar kunskapen om läke-

medel hos personal och patienter och minskar risken för felaktig 
läkemedelsanvändning.

> Forskning som bidrar till en förbättrad användning av läkeme-
del, genom ökad förståelse för läkemedels mekanismer och ver-
kan i människokroppen.
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Dagen var uppbyggd kring fyra delteman: 
• Vad är osäkerhet. 
• Osäkerhetens pris. 
• Vetenskaplig osäkerhet. 
• Hur blir vi världsbäst på att hantera osäkerhet. 

Olivia Wigzell, generaldirektör vid SBU, påpekade i sitt 
öppningsanförande att osäkerhet är det normala tillståndet 
inom hälso- och sjukvården och att patienterna vill möta 
läkare som erkänner detta. Bland vårdens osäkerheter är 
dock läkemedelsbehandling oftast mer väldokumenterad 
än andra behandlingsformer. 

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel 
Wikström (s) inledde med att säga att det övergripande 
målet i regeringens hälso- och sjukvårdspolitik är att få bort 
de påverkbara hälsoklyftorna i Sverige. Det är exempelvis 
en oacceptabel skillnad på fem år i livslängd mellan låg- och 
högutbildade kvinnor i landet. Ett problem med att nå en 
jämlik och säker läkemedelsanvändning är allt dyrare lä-
kemedel. Här gäller det, enligt ministern, att hitta nya mo-
deller för samarbete mellan industrin och hälso- och sjuk-
vården. Det är politikernas uppgift att skapa förutsättning-
ar för detta. 

LÄKEMEDELSRIKSDAGEN 2015:

Osäkerhetens pris är 
beslut på bräcklig grund

Osäkerhet var temat för årets Läkemedelsriksdag som genomfördes i Stockholm 
i början av mars. 
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Ett annat område, som ministern tog upp, var apoteks-
marknaden. Nu gäller det att inte träta om omregleringen, 
utan göra förbättringar utifrån nuläget. 

Gabriel Wikström nämnde också en annan utmaning – 
antibiotikaresistensen. Sverige ligger långt fram, men hur 
tar vi nästa steg? Det behövs både nya läkemedel och en 
mer rationell användning av befintliga mediciner, men vi 
vet faktiskt inte hur stora behoven är. 

I den efterföljande frågestunden togs frågor om reger-
ingens Innovationsråd upp, sprutbyte för narkomaner och 
miljöaspekter på läkemedelstillverkning. Gabriel Wikström 
är själv inte med i rådet, men framhöll att han adjungeras 

till de möten där man diskuterar frågor om life science. Be-
träffande sprutbyte ansåg han att kommunernas vetorätt 
mot bytet bör tas bort. När det gäller miljön bör kontrollen 
vid tillverkning av läkemedel skärpas både inom EU och 
globalt.

Osäkerhet i teori och praktik
Förste talare på deltemat osäkerhet var Nils-Eric Sahlin, 
professor i medicinsk etik vid Lunds universitet. Generellt 
är osäkerhet något som inte är determinerat, enligt Nils-Er-
ic Sahlin. Osäkerheten beror på irrationella och omoraliska 
människor samt brist på kunskap, så kallade kunskapsluck-

– Det övergripande målet i regeringens hälso- och sjukvårdspolitik 
är att få bort de påverkbara hälsoklyftorna i Sverige, sade folkhälso-, 
sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström. Det är exempelvis 
en oacceptabel skillnad på fem år i livslängd mellan låg- och högut-
bildade kvinnor i landet. 
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or. Det kräver värdering och bedömning av sannolikheten 
för trovärdigheten i olika belägg. Men människor har ofta 
svårt att hantera sannolikheter. I stället genererar vi enkla 
hypoteser och söker efter värden som stödjer redan etable-
rade uppfattningar. Kunskap ersätts av emotioner.

Bristen på kunskap kan i många fall åtgärdas med forsk-
ning och ibland med matematiska teorier. Men forskning 
fungerar inte alltid av olika skäl. Det går till exempel inte 
att ge dioxin till en kontrollgrupp människor för att bedöma 
ämnets giftighet. Ett annat hinder är när beräkningar krä-
ver exakta siffror för att kunna utföras, trots att exaktheten 
saknas i underlaget – hälsoekonomi är ett sådant exempel. 

Ibland kan epidemiologisk forskning minska osäkerhe-
ten, men i stora material går det alltid att hitta samband 
utan att osäkerheten minskar. Med tiden minskar ofta osä-
kerheten. Slutligen framhöll Nils-Eric Sahlin att det enda 
sättet att hantera osäkerhet vid dåligt underlag är att redo-
visa den.

Tomas Salmonson, apotekare vid Läkemedelsverket och 
ordförande i Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) 
kommitté för godkännande av humanläkemedel (CHMP), 
talade om hantering av kunskapsluckor som en del av risk-
nytta-värderingen. Han inledde med att påpeka skillnaden 
mellan statistiskt genomsnitt och den enskildes situation, 
mellan kända och okända kunskapsluckor samt med att 
påpeka att kunskap kostar och tar längre tid att samla in 
för helt nya behandlingar. 

Läkemedel kan godkännas efter tre principer: exceptio-
nal circumstances, conditional approvement samt full 
approval. I första fallet (till exempel Scenesse mot fotosen-
sibilitet) går det inte att få fram ett fullständigt underlag 
och beslutet måste fattas på större grad av osäkerhet. I andra 
fallet blir godkännandet villkorat (till exempel att företaget 
ska komma in med ytterligare data en viss tid efter godkän-
nandet). En stor del av osäkerheten i dessa fall beror mer på 
hur läkemedlet kommer att användas än på dess egenska-

– Det är företagen som måste ta den största risken med att investera i ett nytt läkemedel, sade Douglas Lundin, TLV:s chefsekonom, men det är 
rimligt att även det offentliga tar en del av ansvaret när läkemedlet väl börjar användas.

Osäkerhet är det normala 
tillståndet inom hälso- 

och sjukvården och patienter-
na vill möta läkare som erkän-
ner detta. Bland osäkerheter är 
dock läkemedelsbehand ling 
oftast mer väldokumenterad 
än andra behandlingsformer.
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per. Vid den tredje principen, full approval, kan beslut fat-
tas på relativt säker grund. Ett specialfall för godkännande 
är vacciner (till exempel Pandemrix och ebolavaccin) för 
nya smittsamma sjukdomar.

Tiden mellan att en ansökan om godkännande lämnas 
in och det godkända läkemedlet finns på marknaden är ofta 
lång och behöver kortas så att patienter snabbare får till-
gång till det nya. En modell för detta är så kallat stegvis 
införande (adaptive pathways) där olika myndigheter längs 
vägen i processen tidigt börjar samarbeta i stället för som i 
den rådande seriella modellen. 

På frågan vad EMA gör för att informera patienter om 
godkännandet av läkemedel, ansåg Tomas Salomonson att 
detta var ett nationellt ansvar. 

Efter föreläsningen vidtog dagens första mentometerom-
röstning kring frågan Godkänns läkemedel på för osäker 
grund? Ja, svarade 30 procent, nej, det är bra som det är 
tyckte 41 procent och nej, de kan godkännas ännu tidigare 
tyckte 17 procent. Övriga av de röstande tog inte ställning. 

Den andra omröstningen gällde om läkemedel förskrivs 
på alltför osäker grund. Där svarade 57 procent ja och 32 
procent nej. 

Osäkerhetens pris
Deltemat om osäkerhetens pris inleddes med två mentome-
terfrågor. Den första löd: Hur ser du på hur kostnaden för 
osäkerhet är fördelad i dag? Där svarade 14 procent att det 
är bra som det är, 47 procent svarade att det allmänna måste 
ta ett större ansvar (till stor del svar från industrin) och 32 
procent svarade att företagen måste ta ett större ansvar. 

Den andra mentometerfrågan löd: Ska TLV:s beslut kun-
na påverkas av graden av osäkerhet i det hälsoekonomiska 
underlaget? På denna fråga svarade 39 procent att det är bra 
om TLV accepterar någon grad av osäkerhet om priset bara 
är tillräckligt lågt, medan 63 procent svarade att osäkerhe-
ten om ett läkemedels effekt aldrig kan sammankopplas 
med priset.

TLV:s chefsekonom Douglas Lundin tog i sitt anförande 
upp frågan om vem som ska betala osäkerhetens pris. Risk 
kan ses som en funktion av sannolikheten för att en hän-
delse ska inträffa och konsekvenserna av denna. Såväl pa-
tienten, staten (via läkemedelsförmånen) och företagen mö-
ter risker med ett nytt läkemedel. 

Patienten riskerar att få sämre behandling jämfört med 
en tidigare vedertagen behandling, staten tar en risk om 
hälsoförbättringarna inte motsvarar kostnaderna och före-
tagen riskerar att investeringen inte betalar sig. 

Douglas Lundin konstaterade att företagen, som fattar 
investeringsbesluten, måste ta den största risken, men att 
det är rimligt att det offentliga bär en del av denna när ett 
läkemedel börjar användas. Patienten kan ha mycket att 
vinna på att få ett nytt läkemedel trots begränsade erfaren-
heter av detta. Statens risk beror på prisets storlek och den 
i praktiken visade hälsoeffekten. Vid för högt pris och dålig 
effekt har staten tagit för stor risk och vid för lågt pris och 
oväntat stor hälsoeffekt har företaget gjort det. 

TLV har i denna situation börjat utveckla så kallade risk-
delningsavtal i samarbete med företagen och landstingen. 
Frågan är om dessa resultatgarantier kommer att bli för kom-

plicerade och därmed dyra att få till stånd. Under en för-
söksperiod kommer TLV att leta efter enkla och billiga sätt 
att få till stånd sådana avtal. Det påpekades i ett inlägg från 
publiken att även apoteken tar en risk genom att ta hem dyra 
läkemedel som oftast inte är möjliga att returnera. 

NT-rådets perspektiv 
NT-rådet arbetar med nya terapier och är en fortsättning 
av NTL-gruppen inom SKL. NT-rådet leds av Lars Lööf, 
seniorprofessor och överläkare. Han redogjorde för lands-
tingens nya samverkansmodell (figur 1), där NT-rådet ingår. 
Rådet arbetar efter införande på tre nivåer: 
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Bedömning av betalningsvilja (fritt efter SBU:s Hälsoekonomiska 
värderingar). De svårbedömda fallen finns i de gråblå kilarna där 
man får antingen bra effekt och höga kostnader eller dålig effekt och 
låga kostnader. Tärningen i bilden symboliserar att de svårbedömda 
fallen kan ge både bra och dåliga resultat. 
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• Hög angelägenhetsgrad (till exempel läkemedel mot 
hepatit C) som ger rekommendation om införande. 

• Gemensamt införande och uppföljning (till exempel 
cytostatika och särläkemedel).

• Lokalt införande. 

Är effekten dålig och kostnaderna höga eller kostnaden 
låg och effekten stark blir besluten lätta. Det finns dock en 
gråzon, vars storlek beror av det vetenskapliga underlaget, 
inom vilken balansen mellan kostnad och effektivitet är 
svårbedömd, (figur 2). Här finns en asymptotisk gräns för 
betalningsviljan. Lars Lööf hävdade att besluten blir bättre 
om man ser bakåt, till exempel konsekvenser av tidigare 
beslut, respektive ser framåt genom möjlig uppföljning 
och kommunikation. Han ställde också frågan hur, var och 
med vilken tyngd behovsprincipen ska beaktas i besluten. 

I ett gemensamt inlägg från TLV:s chefsfarmacevt Niklas 
Hedberg och Läkemedelsverkets ämnesområdesansvarige 
för farmakoterapi, Bror Jonzon, redogjorde de för hur så 
kallad dynamisk prissättning och strukturerad uppföljning 
kan bidra till ökad kunskap om ett läkemedels värde. Ett 
par utgångspunkter var att för nya läkemedel är trenden 
att osäkerheten om deras plats i terapin blir allt större och 
att kunskapsuppbyggnaden kring dem sker under lång tid. 
Tomas Salmonson hade redan tidigare nämnt stegvis god-
kännande som en modell för att möta situationen. Talarnas 
slutsats var att det inte krävs några förändringar i det re-
gulatoriska regelverket för att möjliggöra dess införande. 
Däremot behövs en samordning i processen för ordnat in-
förande (OTIS) av nya läkemedel i landstingen. 

I sammanhanget behöver man enligt Niklas Hedberg och 
Bror Jonzon även utveckla flexibla prismodeller som ger 
möjlighet att oftare anpassa priset allteftersom nya data om 
läkemedlet och dess användning framkommer. Denna pris-
modell kräver att ett antal följdfrågor besvaras: hur ska en 
försåld enhet definieras (till exempel en förpackning, en 
månads förbrukning), hur mycket ska förmånen täcka av 
priset, hur ofta kan priset justeras och hur mycket kan det 
sänkas eller höjas längs vägen.

Vetenskaplig osäkerhet
SBU:s programchef professor Jan Liliemark talade om hur 
myndigheten ser på vetenskaplig evidens. SBU arbetar efter 
den internationellt vedertagna modellen, The Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evalua-
tion, GRADE. Den bygger på evidensstyrkan i det samlade 
underlaget och inte på kvaliteten i enskilda studier. GRADE 
har fyra nivåer som bestäms av sex evidensfaktorer: 

1. Studietyp/- design. 
2. Kvalitet. 
3. Överensstämmelse – heterogenicitet. 
4. Överförbarhet – generaliserbarhet. 
5. Oprecisa data. 
6. Publikationsbias. 

SBU:s evidensgranskning ger inga rekommendationer utan 
är ett kunskapsunderlag för dessa. I rekommendationer 

SBU:s programchef Jan Liliemark talade om myndighetens syn 
på evidens. Man arbetar efter GRADE-modellen som bygger på 
evidensstyrkan i det samlade underlaget och inte på kvaliteten i 
enskilda studier.

Människor har ofta svårt 
att hantera sannolikheter. 

I stället genererar vi enkla hy-
poteser och söker efter värden 
som stödjer redan etablerade 
uppfattningar. Kunskap ersätts 
av emotioner.

referat
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läkemedelsutveckling

vägs dessutom in lokala förhållanden, risker mot nytta, 
tillgängliga resurser och liknande. Det innebär att rekom-
mendationer kan införas trots begränsad evidens eller av-
visas trots stark evidens.

Morten Sager, fil dr och universitetslektor i vetenskaps-
teori vid Göteborgs universitet, talade om hur man hanterar 
otillräckligt underlag. Morten Sager menade att evidens ba-
seras på tre faktorer: systematik, transparens och falsifier-
barhet. Ställningstaganden som bygger på bäst tillgängliga 
kunskap blir dock inte bättre än omdömet hos den som han-
terar dem. För dessa senare spelar tyst kunskap stor roll. 
Denna bygger på erfarenhet och intuition och är viktigast 
och mest typiskt för människor. 

Men tyst kunskap är ofta svår att uttrycka. Att lära någon 
cykla genom att berätta hur man gör räcker inte, man mås-
te pröva på själv. Man kan också identifiera en kollektiv tyst 
kunskap. Den avslöjar sig till exempel när man varit borta 
från sitt arbete en längre tid och återvänder. I miljön har 
det utvecklats kunskaper som ställt den som varit borta 
utanför.

Socialstyrelsens syn på osäkerhet presenterades av pro-
fessor Ulf Näslund, prefekt och överläkare vid Institutio-
nen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet 
samt vid Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus. Han 
berättade att Socialstyrelsens riktlinjer vänder sig till tre 
mottagargrupper: beslutsfattare, personal inom vård och 
omsorg samt patienter, brukare och anhöriga. Nationella 
riktlinjer behövs bland annat vid praxisskillnader över lan-
det, inom kontroversiella områden, samt vid nya metoder 
och åtgärder i tidigare riktlinjer som inte fått genomslag 
eller som har tveksam kostnadseffektivitet. 

I botten för riktlinjerna ligger riksdagens prioriterings-
principer. Därefter utgår man från framtagen evidens för 
åtgärden och sätter den i relation till tillståndets svårighets-
grad, åtgärdens effektivitet samt dess kostnadseffektivitet. 

Det finns tre typer av rekommendationer: 
1. Åtgärder som hälso- och sjukvården kan eller bör erbju-
da, rangordnade på en tiogradig skala i vilken prioritet ett 
har högst angelägenhetsgrad. 

2. Åtgärder som hälso- och sjukvården inte bör införa ru-
tinmässigt utan endast inom ramen för kliniska studier. I 
denna grupp finns åtgärder som har bristfälligt underlag 
men där ytterligare forskning kan tillföra kunskap, samt 
åtgärder som antingen är på väg eller har införts trots bris-
tande underlag.

3. Åtgärder som inte alls bör utföras. I denna grupp ham-
nar åtgärder som saknar bevis för god effekt eller där 
komplikationer och biverkningar överväger nyttan, samt 
diagnostiska åtgärder som inte påverkar den fortsatta be-
handlingen positivt. 

Två frågor blev föremål för omröstningar i anslutning till 
Ulf Näslunds föreläsning: Ska myndigheter kunna stödja 
användningen av ett läkemedel utanför godkänd rekom-
mendation om denna vilar på god publicerad vetenskaplig 
dokumentation? Här svarade 75 procent ja och 19 procent 

nej. Den andra frågan löd: Ska myndigheter kunna stödja 
användningen av ett läkemedel utanför godkänd indika-
tion till en patientgrupp med särskilda behov om sådan 
användning har bristfällig vetenskaplig dokumentation, 
men det finns beprövad erfarenhet? På denna fråga svarade 
75 procent ja och 11 procent svarade nej.

Hur blir vi världsbäst på att hantera osäkerhet?
Läkemedelsriksdagens sista deltema inleddes av Anders 
Blanck, vd för de forskande läkemedelsföretagens fören-
ing, LIF. Han lyfte frågan om vilken osäkerhet som indu-
strin möter. Trots många utredningar och rapporter inom 
området möter företagen all den osäkerhet som diskute-
rats under Läkemedelsriksdagen: värdering av risk-nytta, 
betalningsviljan, NT-rådets och TLV:s bedömningar samt 
Socialstyrelsens riktlinjer. 

– Socialstyrelsens riktlinjer vänder sig till beslutsfattare, personal 
inom vård och omsorg samt patienter, brukare och anhöriga, sade 
professor Ulf Näslund. I botten för riktlinjerna ligger riksdagens 
prioriteringsprinciper. Därefter utgår man från framtagen evidens 
för åtgärden och sätter den i relation till tillståndets svårighetsgrad, 
åtgärdens effektivitet samt dess kostnadseffektivitet.
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Läget är bekymmersamt. Sverige får 1 procent av läke-
medelsföretagens globala investeringar. Samhället accep-
terar allt mindre risker med läkemedel samtidigt som kost-
naden för en patient i klinisk prövning i Europa har för-
dubblats på tre år. 

En annan osäkerhet är en sjunkande status för godkän-
nandet av läkemedel. Förr ansågs godkända läkemedel som 
utprövade i och med att de genomgått kliniska prövningar, 
men nu talas det i stället om att godkända läkemedel behö-
ver prövas ytterligare innan de tas in i daglig praxis. Trots 
att läkemedlen är godkända. Anders Blanck föreslog att 
man för att minska osäkerheten kring läkemedel satsar på 
Real World Data (RWD) och Real World Evidens (RWE), det 
vill säga utökad datafångst i hälso- och sjukvården som 
grund för beslut. 

Sjukvården har behov av dessa data för att förbättra sin 
kvalitet, de behövs för att förbättra TLV:s värdebaserade 
prissättning efter dess initiala hälsoekonomiska antagan-
den och företagen behöver data för att planera sin verksam-
het samt för forskning och utveckling. Den utökade data-
fångsten kräver förenklade registreringsrutiner och ökad 
press på hälso- och sjukvården att registrera. 

Ett konkret förslag från Anders Blanck var att ge e-häl-
sokommittén tilläggsdirektiv med uppdraget att förverk-
liga potentialen, som finns i RWD/RWE. eHälsomyndighe-
ten bör enligt honom dels fokusera på inrapportering, kva-
litetssäkring och standardisering av data, dels på produk-
tion, analyser och service till externa intressenter.

Patientperspektivet
Dagens sista talare var Ingrid Burman, ordförande för 
Handikappförbunden med 400 000 medlemmar. Hon utgick 
från ett patientperspektiv och talade kring frågan vilken 
osäkerhet som är acceptabel för patienterna. Exempel på 
patientupplevd osäkerhet är bland annat i vilket landsting 
man får bäst behandling vid till exempel cancer och reuma-
tism, osäkerhet om behandlingens effekt och osäkerhet hur 
riksdagens prioriteringslag – människovärdesprincipen, 
behovsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen – följs. 

Eftersom det tar längre tid i Sverige än i andra industri-
aliserade länder att introducera nya läkemedel uppstår en 

osäkerhet om patienten får bästa möjliga behandling. 
Många tvingas utomlands och att själva betala behandling-
en. Ingrid Burman ansåg detta anmärkningsvärt eftersom 
läkemedelskostnadernas andel av BNP sjunkit flera år i rad. 
Tillgången till läkemedel kan inte vara ett kostnadspro-
blem. Slutligen hävdade Ingrid Burman att samverkan i 
hälso- och sjukvården sällan inkluderar patienter – annat 
än i teoretiska redovisningar. Patienter är ofta beredda att 
medverka i till exempel kommittéer när det gäller särläke-
medel.

Den sista mentometerfrågan var en upprepning av da-
gens första fråga: Godkänner vi läkemedel på för osäker 
grund? Ja-alternativet minskade denna gång från 30 till 10 
procent och alternativet att det är bra som det är gav oför-
ändrat 41 procent Alternativet att läkemedel kan godkännas 
ännu tidigare ökade däremot från 17 procent till 42 procent. 

I den avslutande debatten, ledd av dagens moderator Mi-
kael Hoffmann, påpekade Anders Blanck att billigare lä-
kemedel skrivs ut på lösare boliner än nya. Ingrid Burman 
ansåg att en bidragande orsak till osäkerhet vid läkeme-
delsanvändning är överblivna läkemedel. Hon föreslog att 
patienterna skulle få pant när de lämnade in dessa på apo-
teken. Mikael Svenson framhöll den osäkerhet i läkeme-
delskostnader, som beror av hur länge en behandling med 
dyra läkemedel pågår.

ANDERS CRONLUND
farm dr

Apotekarsocieteten

Foto: KAJSA TENGVALL

 

Risk kan ses som en 
funktion av sannolik-

heten för att en händelse ska 

av denna. Både patienten, sta-
ten (via läkemedelsförmånen) 

med ett nytt läkemedel.

Läkemedelsriksdagen är ett årligt arrangemang på initiativ 
av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket (TLV). Dagen arrangeras av Läkemedelsakade-
min som är en del av Apotekarsocieteten. I år deltog 181 per-
soner, inklusive föreläsare, från framför allt läkemedelsindustri, 
myndigheter samt hälso- och sjukvård.
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Dagens lagstiftning som berör 
patientdata baseras till stor 
del på personuppgiftslagen 

(1998:204, nedan kallad PuL) som ba-
seras på ett EU-direktiv vilket innebär 
att det finns liknande regler inom hela 
den inre marknaden (det vill säga EUs 
samtliga medlemsstater samt Norge, Is-
land och Liechtenstein). Samtidigt an-
ses just de lagar som berör patientdata 
vara speciallagstiftning på området. 

Grunden för all behandling av per-
sonuppgifter, det vill säga när man be-
arbetar personuppgifter såsom namn, 
adress eller diagnos, är samtycke. I 
PuL definieras samtycke som: ”Varje 
slag av frivillig, särskild och otvetydig 
viljeyttring genom vilken den regist-
rerade, efter att ha fått information, 
godtar behandling av personuppgifter 
som rör honom eller henne.”

Med detta menas att man endast kan 
använda personuppgifterna till det 
syfte som man har informerat om att 
man tänker använda dem för, till exem-
pel: Gustav har bett om Pers namn och 
adress för att kunna skicka en medi-
cinsk tidskrift till honom. Gustav får 
då inte använda dessa uppgifter för att 
skicka reklam om andra tidningar som 
Per skulle kunna vara intresserad av.

Men inga regler utan undantag – 
uppgifter om en persons hälsa och sex-
ualliv ingår bland de uppgifter som 
DQ VHV� Y DUD� Nl Q VOLJ D� HQ OLJ W � 3 X / � � � † � � ) | U�
att få behandla dessa uppgifter så mås-
te man införskaffa samtycket via ett 
opt-in-förfarande, vilket innebär att 
man måste få mottagarens tillstånd 
innan man använder sig av uppgifter-
na. Ett alternativ är att använda sig av 
ett opt-out-förfarande, det vill säga att 
man använder sig av uppgifterna till 
dess att mottagaren lägger in sitt veto. 

Opt-in får man genom att exempel-
vis låta personen i fråga kryssa i en 
ruta på nätet där texten informerar in-
dividen om vad man avser att göra med 
dennes uppgifter.  

Två tongivande lagar inom patient-
data
De mest tongivande lagarna inom 
patientdata är Hälsodataregisterla-
gen (1998:543) och Patientdatalagen 
(2008:355) – nedan kallad PDL. De är 
båda lagar som främst reglerar vad de 
centrala förvaltningsmyndigheterna 
och vårdgivarna får göra med den in-
formationen de har tillgång till och 
detta är mycket tydligt reglerat. 

1. Hälsodataregisterlagen ger endast 
Socialstyrelsen rätt att utan ett sam-
tycke via opt-in-förfarande från pa-
tienten använda sig av dennes data för: 
‡ � ) UDP VW l OOQ LQ J � DY � VW DW LVW LN�
• Uppföljning, utvärdering och kvali-

tetssäkring av hälso- och sjukvård.
‡ � ) R UVNQ LQ J � R FK � HSLGHP LR OR J LVND� X Q �

dersökningar.

2. Patientdatalagen ger vårdgivaren 
rätt att använda sig av en patients data 
via ett opt-out-förfarande endast för: 
• Att föra patientjournal och upprätta 

annan dokumentation som behövs i 
och för vården av patienter.

• Administration som rör patienter 
och som syftar till att ge vård i en-
skilda fall eller som annars föran-
leds av vård i enskilda fall.

• Att upprätta annan dokumentation 
som följer av lag, förordning eller 
annan författning.

• Att systematiskt och fortlöpande ut-
veckla och säkra kvaliteten i verk-
samheten.

• Administration, planering, uppfölj-
ning, utvärdering och tillsyn av 
verksamheten.

• Statistik om hälso- och sjukvården.

Patientdatalagstiftning i förändring
Vad man får och inte får göra med patientdata är på väg att ändras – EU-kommis-
sionen har tagit fram ett förslag till en ny Dataskyddsförordning som lämnats till 
både Europaparlamentet och Europeiska rådet. De båda instanserna har dock inte 
samma syn på förordningen och utan samsyn kan förordningen inte träda i kraft. 
Axel Tandberg, jur kand och verkställande direktör på Tandberg & Partners, 
går här igenom dagens lagstiftning och sammanfattar förslagen i Dataskydds-
förordningen. 

juridik
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 ledarskap

Förordningen presenterades av 
den Europeiska kommissionen i 

januari 2012 och har som grundsyn att 
all data som berör en person är dennes 
privata egendom.
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I alla övriga hänseenden är det PuL:s 
regler som gäller och det krävs opt-
in-samtycke om exempelvis ett läke-
medelsföretag vill börja genomföra en 
undersökning bland användarna av 
deras preparat så måste man fråga varje 
användare separat om de kan tänka sig 
vara med i undersökningen. 

Kommande förändringar
Så ser det ut i dag, men EU-direktivet 
som ligger till grund för PuL är på väg 
att bytas ut mot en Dataskyddsförord-
ning. Förordningen presenterades av 
den Europeiska kommissionen i janu-
ari 2012 och har som grundsyn att all 
data som berör en person är dennes pri-
vata egendom. Vill man använda sig av 
dessa uppgifter så måste man ha just 
denna personens tillåtelse, med andra 
ord måste alla ha ett opt-in-samtycke 
för sin behandling. Dessutom slås fast 
att det är den som anses vara person-
uppgiftsansvarige (vårdgivaren, cen-
trala förvaltningsmyndigheten eller 
läkemedelsföretaget) som har bevis-
bördan för att det finns ett samtycke 
till behandling av personuppgifter.

Men detta är inte allt som förord-
ningen avser att förändra när det gäller 
behandlingen av personlig data. Det 
föreslås även att den enskilde har vi-
dare rätt till information om bland an-
nat vilka uppgifter om honom eller 
henne som behandlas, ändamålet med 
behandlingen och hur länge uppgifter-
na ska lagras. Detta innebär att det 
kommer att införas ett krav på tidsbun-
den lagring av uppgifterna innan ett 
nytt samtycke måste inhämtas. Enligt 
de senaste uppgifterna skulle detta 
vara tre år. Detta skulle kunna innebä-
ra att vårdnadshavare måste fråga om 
sina patienter vart tredje år om de får 
behålla de uppgifter man har sparat om 
honom eller henne. 

Dessutom föreslås i förordningen en 
utvidgad rätt att få uppgifter raderade, 
man ska också ha  ”rätt att bli glömd”. 
Detta innebär att den personuppgifts-
ansvarige inte endast ska radera per-
sonuppgifter som inte längre får be-
handlas. Om uppgifterna har gjorts of-
fentliga ska den personuppgiftsansva-
rige dessutom vidta alla rimliga åtgär-
der för att informera dem som uppgif-
terna spridits till att den enskilde vill 
bli glömd. 

Detta skulle kunna innebära att 
vårdnadshavare måste fråga om 

sina patienter vart tredje år om de får 
behålla de uppgifter man har sparat om 
honom eller henne.

juridik
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En begäran om att få bli glömd inne-
bär som huvudregel att uppgifterna ska 
raderas utan dröjsmål. Endast i vissa 
särskilt uppräknade undantagsfall får 
uppgifter behållas trots den enskildes 
begäran om att bli glömd, bland dessa 
återfinns att föra en patientjournal och 
upprätta annan dokumentation som be-
hövs i och för vården av patienter. Men 
för framställning av statistik, uppfölj-
ning av sjukvård eller forskning får 
uppgifterna inte behållas. 

Parlamentet och Rådet inte eniga
Nu är det dock inte helt säkert att det 
blir precis som Kommissionen föreslog. 
Man har låtit Europaparlamentet och 
Europeiska rådet (representanter för 
EU:s medlemsstaters regeringar) gå 
igenom förslaget. 

I Europaparlamentet föreslogs det to-
talt 4 000 ändringar i texten och slutför-
slaget som röstades igenom i mars 2014 
innebar att den enskildes rätt stärktes 
på många områden som inte direkt be-
rör patientdata. Samtidigt blev det inte 
enklare att använda patientdata då ex-
empelvis forskning inte omfattas av un-
dantagen för opt-in-samtycket. 

Rådet har å sin sida har intagit en 
mer liberal inställning och vill göra det 
enklare för företagare och organisatio-
ner att använda sig av personlig data. 
Bland annat så vill man göra det möjligt 
att bedriva forskning med hjälp av per-
sonlig data utan ett samtycke som in-
samlats via opt-in. Rådet har tagit mer 
tid på sig än parlamentet i sina försök 
att komma överens om förordningen 
och man håller fortfarande på att för-
handla. Troligen blir förhandlingarna 
klara till sommaren. 

Sammanfattningsvis har parlamen-
tet och rådet inte riktigt samma syn på 
förordningen och en samsyn krävs för 
att förordningen ska kunna träda i 
kraft. Detta innebär att företagen och 
vårdgivarna har våren på sig att förkla-
ra för regeringen varför man måste 
kunna använda patientdata vid samt-
liga tillfällen som PDL tillåter i dag och 
personuppgifter på ett sätt som inte för-
dyrar för de företag som vill hålla kon-
takt med sina existerade kunder. 

AXEL TANDBERG
jur kand

verkställande direktör
Tandberg & Partners

Vi älskar nordiska adaptioner
Jag heter Benny och jobbar som Copywriter på reklambyrån Qre.

Vi är en adaptionsbyrå som är specialiserad på att utveckla 

kommunikation och anpassa globala reklamkoncept för 

nordiska marknaden. 

Vår affärsidé är att vara ett nyskapande och kostnadseffektivt 

 alternativ. Speciellt vassa är vi på läkemedel, medicinteknik och 

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

för att lyckas på den nordiska marknaden. 

Qre är en del av Ellermore som nyligen utsågs till Årets Byrå. 

Tillsammans är vi drygt 30 medarbetare med olika erfarenheter 

och kompetenser. Ett skönt gäng som brinner för kommunika-

tion som hjälper kunderna att nå sina mål. 

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

Ha det gott!

Benny Karlsson 

Copywriter

0703 - 515 05 72

benny.karlsson@qre.se

Qre, Ellermore AB    Industrigatan 4A, vån 7    112 46 Stockholm    08-669 50 50    www.qre.se
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läkemedelsföretaget
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klinisk prövning

De bjuder på sig själva, de stojar och skojar. Sanofis 
boulefantaster låter inte isande regndroppar som 
hänger i luften fördärva den glada stämningen 

på företagets boulebana högst upp på taket på nionde vå-
ningen, med Kungsholmen i Stockholm som kuliss. Spelet 
säger något om den lokala Sanofi-andan, menar Magdalena 
Pålsson.

– Det är en social lek och det är vi – sociala! Och även om 
klotet kan hamna snett ibland gäller det att komma igen 
och träffa mitt i, säger hon.

Gänget håller andan när Anna-Kaija Grönblad kastar klo-
tet. Vanan märks, hon träffar det andra klotet mitt i prick. 
Ett unisont ”wow” utbryter.

Fast när det lackar mot sommar och det ordnas after 
work och boule är det tydligen inte bara uppslupen lek och 
informellt snack som dominerar. Snarast råder mycket täv-
lingsanda i de mixade lagen. Efteråt vankas grillade ham-
burgare och allsköns ädla drycker.

– Vi dricker inte bara franskt, det finns många andra 
goda viner, medger Anna-Kaija Grönblad innan hon biter 
sig i tungan.

För oavsett om vi säger boule eller pétanque påminner 
leken om företagets franska rötter ända sedan grundandet 
på 1830-talet. Genom en mängd fusioner och sammanslag-
ningar av huvudsakligen familjeföretag har det blivit ett av 
världens ledande läkemedelsföretag, med omkring 110 000 
anställda och över 300 miljarder kronor i omsättning (2014).

FULL FART HOS SANOFI 
– inte bara på boulebanan
Franska influenser märks. Många utmaningar väntar boulefantasterna på Sanofi 
i Sverige. Efter lång stiltje ska dotterbolaget till den franska giganten äntligen lan-
sera nya läkemedel.

Magdalena Pålsson
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Anna-Kaija Grönblad
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Den svenska verksamheten är än så länge klart blygsam-
mare med sina 120 medarbetare och runt 600 miljoner kro-
nor i omsättning. De receptfria produkterna står för 5 pro-
cent av omsättningen, bland annat den beprövade trotjäna-
ren mot allergi/astma Lomudal. Därutöver utgör en tredje-
del av försäljningen läkemedel mot diabetes. Än så länge 
är fixstjärnan Lantus, världens mest säljande basinsulin, 
flankerat av det snabbverkande måltidsinsulinet Apidra 
och humaninsulinet Insuman Basal.

Ytterligare en tredjedel står läkemedel mot cancer liksom 
hjärt-kärlsjukdomar för. Där utmärker sig Multaq för för-
maksflimmer och Jevtana för prostatacancer. Återstår en 
basportfölj med uppemot 100 äldre produkter med utgång-
na patent som inte marknadsförs aktivt.

Som att vänta barn
Därmed inte sagt att tiden står stilla hos Sanofi. Tvärtom, 
luften i det vita hörnrummet med varmgrå matta vibrerar 
av god energi. Förvisso har företaget haft en lång period 
utan nya produkter. Men nu ska det bli ändring på detta, 
försäkrar verkställande direktören för verksamheten i Sve-
rige Anna-Kaija Grönblad.

– Vi går in i en lanseringsfas, det ger positiv energi. Det 
var fem år sedan vi senast lanserade en produkt. Det är som 
att vänta barn, säger hon glädjestrålande.

En av nykomlingarna har döpts till Lyxumia, och fick 
subventionsgodkännande den 25 februari för behandling i 
tillägg till basinsulin. Lyxumia är en kortverkande så kall-
lade GLP-1-analog som är särskilt lämpligt för personer som 
har blodsockerhöjningar efter måltiden. Medicinen ges som 
injektion en gång om dagen för patienter med typ 2-diabe-
tes. Obehandlat riskerar sjukdomen att leda till kärlskador. 
Ögon, njurar, nerver och hjärta är särskilt drabbade.

– Enligt rekommendation ska behandlingen av diabetes 
individualiseras och enligt det Nationella diabetesregistret 
är det fortfarande många patienter som inte når sina mål-
värden för långtidsblodsocker. Därför finns det behov av 
ytterligare behandlingsalternativ, säger Anna-Kaija Grön-
blad.

Den svenska verksam-
heten är än så länge 

klart blygsammare med sina 
120 medarbetare och runt 600 
miljoner kronor i omsättning.
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En annan nyhet heter Toujeo och ett godkännande från 
Europeiska läkemedelsmyndigheten väntas i maj. Toujeo 
är ett nytt långverkande basinsulin med ännu längre och 
jämnare effektprofil än storsäljaren Lantus.

– Toujeo sänker långtidsblodsocker lika bra som Lantus 
men ger färre hypoglykemier. Därmed bidrar det till att 
hjälpa patienter som inte når sina målvärden på ett effektivt 
och säkert sätt, säger Anna-Kaija Grönblad.

Nyckelordet är balans i blodsockervärden för att und-
vika hypoglykemisk koma (för låg blodsockerhalt).

– Det gäller att ha kontrollerad diabetes utan att trycka 
ned blodsockret för mycket, säger Cecilia Roos, Country 
Team Manager på enheten för kliniska studier.

Största utmaningen – att nå ut
Det tredje efterlängtade tillskottet till familjen Sanofi är 
Praluent, som förväntas godkännas någon gång under för-
sta halvåret nästa år. Läkemedlet är en så kallad PCSK9-
hämmare – ett läkemedel som sänker det ”onda fettet” – 
LDL-kolesterolet. En målgrupp är patienter i Sverige som 
har den genetiska sjukdomen Familjär Hyperkolesterolemi. 
Praluent har visat sig sänka LDL-kolesterolet med cirka 50 
procent vid tilläggsbehandling till statiner.

Även patienter utan ärvd LDL-kolesterol kan gynnas av 
medicinen, framhåller Anna-Kaija Grönblad.

– Praluent har en helt ny verkningsmekanism för be-
handling av höga blodfetter hos högriskpatienter. Höga 
blodfetter är en riskfaktor för att drabbas av hjärt-kärlsjuk-
dom, vilket fortfarande är den vanligaste dödsorsaken i 
Sverige. De flesta får statinbehandling efter exempelvis en 
hjärtinfarkt, men det räcker inte alltid för att högriskpatien-
ter ska nå sina målvärden.

Däri ligger Sanofis största utmaning: att nå ut. För vad 
hjälper det att portföljen innehåller unika produkter som 
delvis saknar konkurrens som ovan nämnda Multaq om 
landstingen vänder dövörat till?

– Mycket handlar om landstingens betalningsvilja för 
nya produkter. Det råder en bred missuppfattning om att 
kolesterol inte är något problem – att statiner gör jobbet och 
att följsamheten av behandlingen är god. Men det är en myt, 
säger Stojan Zavisic, Market Access Director.

Stojan Zavisic
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Läkemedelsföretaget

– Vi har full förståelse för att landstingspolitiker och 
tjänstemän har fler saker på sitt bord än kolesterol. Men vi 
måste uppmärksamma dem på att hjärt-kärlsjukdomar fort-
farande är den största utmaningen inom folkhälsan – även 
om dödstalet efter hjärtinfarkt har gått ned, säger Anna-
Kaija Grönblad.

Kliniska studier i egen regi
Botemedlet mot missuppfattningen heter alltså mer infor-
mation och utbildning. Vilket underlättas av att Sanofi dri-
ver kliniska studier i egen regi (30 anställda).

– Många har lagt ut det, men för oss är det viktigt med 
både marknadsföring och kliniska studier i egen regi. Det 
ger ett enat ansikte utåt, säger Cecilia Roos.

Till framtidens utmaningar hör också alternativa pris-
modeller. Där är Sanofi inte helt främmande för pay for 
performance-modellen. (Modellen innebär att landstingen 
betalar läkemedelsföretaget utifrån läkemedlets positiva 
verkan på patienten enligt på förhand bestämda parame-
trar.)

– Det kan bli aktuellt speciellt vid cancer eller andra dyra 
behandlingar och ett sätt att uppmuntra behandlingar som 
kan få mycket bra effekt på patienten genom användning i 
tidig fas. Därigenom ska man på sikt kunna spara bety-
dande samhällsresurser. Men modellen kräver bra uppfölj-
ning av sjukvården. På grund av resurs- och systembrist 
blir det en utmaning, säger Anna-Kaija Grönblad.

En annan utmaning är att hävda sig internt inom kon-
cernen. Den svenska filialen har 100 syskon världen över 
och är näppeligen den som omsätter mest. Dessutom kan 
franska företag vara rätt byråkratiska och Sanofi utgör ing-
et undantag.

– Vid lansering av nya produkter är den interna proces-
sen halva jobbet. Det är inte optimalt. Men jag har märkt en 
förbättring de senaste 2,5 åren, säger Stojan Zavisic.

Förutom en viss byråkratisk ådra och faiblesse för boule 
märks de franska influenserna på flera sätt. Två anställda 
är fransmän liksom flertalet praktikanter genom åren. Kon-
cernspråket engelska tillämpas på enklare nivå än hos ame-
rikanska bolag.

– Det gör kommunikationen både enklare och mänskli-
gare. Inte så många superlativ och mer rakt på sak, säger 
Cecilia Roos.

Diskussionsvilja, entreprenörsanda och solidaritet
Apropå kommunikation karakteriseras moderbolaget av 
”diskussionsvilja” som Anna-Kaija Grönblad uttrycker det.

Förvisso har företaget 
haft en lång period utan 

nya produkter. Men nu ska 
det bli ändring på detta.

Cecilia Roos
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Daniel Sandgren
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– Vi svenskar har mer en konsensusdriven beslutsmo-
dell, fransmännen har inte så bråttom till beslut och är mer 
öppna för argumentation.

Sekel av uppköp och fusioner har även fött en skönjbar 
entreprenörsanda. Och solidaritet.

– Solidariteten är att värna om de våra på franskt vis. I 
ett amerikanskt bolag åker du ut om du inte levererar. I 
Sanofi kan du ändå bli betrodd att fortsätta om du har goda 
skäl. Så är det, på gott och ont, säger Anna-Kaija Grönblad.

Då kan det vara intressant med ett omdöme från någon 
med nya glasögon. Det har Daniel Sandgren som började i 
februari i år:

– Det är mycket positiv energi här – mycket driv, skratt, 
teamkänsla och familjär stämning. Jag tror mycket på det-
ta. Det är det som gör skillnaden.

Sanofis företagskultur må vara nog så mänskligt förlå-
tande, innebära en tämligen informell klädkod och sjuda 
av glad god energi i alltigenom trivsamt och genomtänkt 
öppet kontorslandskap (köket är tvivelsutan den populä-
raste mötesplatsen). Likväl utgör rekrytering av unga för-
mågor Sanofis kanske största utmaning. En blick runt kon-
ferensbordet avslöjar att alla är 40-plussare, en fingervis-
ning om åldersstrukturen i företaget.

Nytt blod och digitalisering
– Vi behöver nytt blod. I egenskap av ett life science-företag 
träffar vi intressanta kliniker och verkar inom nya spän-
nande områden. Samtidigt präglas vi av entreprenörskap 
och affärstänk. Denna kombination bör locka fler medar-
betare, säger Ingela Wedar, Human Resources.

 Ingela Wedar
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Som företagets nye Business Unit Director för Diabetes 
och Cardiovascular vill Daniel Sandgren slå ett slag för di-
gitalisering.

– Vi behöver mer digitalisering, vi kan både lära ut och 
lära av nya medarbetare. Med deras hjälp ska vi kunna över-
föra kunskapen vi har till den stora läkargruppen digitalt. 
Information och utbildning är ett ovärderligt verktyg i kon-
kurrensen. Samtidigt måste vi behålla en fot i det traditio-
nella sättet att marknadsföra sig. Vår bransch är bland de 
mest reglerade så vi kan inte använda sociala medier fullt 
ut, säger han.

Konkret kan internet användas till att hjälpa patienter 
att använda mediciner på rätt sätt och därigenom öka följ-
samheten. Eller till att förbättra dialogen med patienten.

– Vi kan ha coachande dialog och stödprogram som ökar 
patientens motivation och därmed påverka patientens livs-
kvalitet positivt. Potentialen är enorm, säger han.

Digitalisering kan inverka positivt även internt, framhål-
ler Ingela Wedar.

– Med flervägskommunikation i stället för dagens envägs 
kan vi skapa en dialog som främjar samarbetet. Minskade 

ledtider ger snabbare och bättre beslut. Då kan man våga 
prova flera saker.

Med andra ord, vänta er full fart hos Sanofi, och inte bara 
på boulebanan:

– De kommande fem åren kommer det att hända mycket, 
lovar Anna-Kaija Grönblad.

Text: Eyal SHARON KRAFFT 
Foto: SÖREN ANDERSSON

SANOFI
Grundat: Omfattande förvärv och fusioner med start 1834. 
Sanofi Pasteur förvärvades 2004.
Antalet anställda: Omkring 120 i Stockholm, 110 000 glo-
balt i 100 länder.
Omsättning: Över 300 miljarder kronor globalt, 560 miljoner 
kronor i Sverige.
Säte: Paris.
Produkter: Ett hundratal produkter inom diabetes/metabo-
lism, kardiologi/trombos, onkologi, centrala nervsystemet och 
internmedicin. Bland stöttepelarna finns etablerade varumär-
ken som världens mest säljande basinsulin Lantus, måltidsin-
sulinet Apidra och Multaq mot förmaksflimmer. Inom onkologi 
ryms Jevtana (prostatacancer) och inom OTC Lomudal och 
Allegra. 

Sekel av uppköp och 
fusioner har även fött 

en skönjbar entreprenörsanda. 
Och solidaritet.
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Varför tar det så lång tid  att införa 
NYA INFORMATIONSSYSTEM?
Makt, professionell identitet och möten är sociala faktorer som inverkar på, men 
som vi inte alltid talar om, när man inför nya informationssystem i svensk hälso- 
och sjukvård. Det skriver Lina Nilsson på Blekinge Tekniska Högskola i sin av-
handling.

Jag är projektkoordinator på Ble-
kinge tekniska högskola (BTH), 
lektor på Linnéuniversitetet och 

FoU-strateg på landstinget Blekinge 
och min avhandling handlar om hur 

sociala utmaningar inverkar när man 
inför informationssystem i den svens-
ka hälso- och sjukvården. Genom att 
göra observationer och intervjuer har 
jag studerat vad som händer i organi-

sationen och i arbetsgruppen (främst 
sjuksköterskor) när man inför infor-
mationssystem (exempelvis journalsys-

it
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regulatory
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it

tem och administrativa system) i det 
dagliga arbetet. Doktorandstudierna 
startades i ett projekt mellan bland an-
nat Landstinget Blekinge och BTH som 
skulle införa it-verktyg i landstingets 
verksamhet för att göra vården mer 
tillgänglig. 

Det var i projektet jag började fun-
dera på varför det tar så lång tid att in-
föra informationssystem i svensk häl-
so- och sjukvård. Var det för att vi inte 
pratar mer om sociala utmaningar än 
vad vi gör?

Jag tror inte att det handlar om att 
personalen i sjukvården är mer lång-
samma än någon annan personalgrupp 
att ta till sig ett nytt informationssys-
tem. Snarare handlar det om att orga-
nisationen har en inbyggd tröghet och 
att den är komplex. 

Fyra delstudier
Avhandlingen består av fyra delstudier 
där den första delstudien tar upp be-
greppet tillgänglighet. Begreppet är ett 
nyckelord i Nationell eHälsa och i av-
handlingen diskuterar jag vilka konse-
kvenserna blir om en strategi använder 
ett ord på annat sätt än det används i 
vardagsarbetet. I den andra delstudien 
tar jag upp hur personalens förutfatta-
de meningar inverkar på hur ett infor-
mationssystem införs i verksamheten. I 
den tredje delstudien har jag undersökt 
några faktorer som påverkas när man 
inför ett informationssystem: makt, 
professionell identitet och möte. 

Trots att många säger att de är trötta 
på makt, så visar delstudien att hierar-
ki är något som personal är trygga med. 
Men när man inför ett informationssys-
tem så ändras hierarkin. Samtidigt änd-
ras rutinerna och det är inte längre bara 
yrkeserfarenheten som räknas. Resul-
tatet blir att personalen känner sig av-

skärmad från sitt arbete som många 
gånger har varit ett kall. Personal som 
hittills varit experter på flertalet upp-
gifter inom sitt yrke, blir plötsligt novi-
ser på verktyg som de yngre och mer 
oerfarna i personalgruppen förstår lätt-
are. Det är naturligtvis utmaningar i 
den här balansgången.

När man inför ett informationssys-
tem är introduktionen ofta snabb och 
ligger på för svår eller för lätt nivå för 
personalen. Eftersom svensk hälso-och 
sjukvård har infört många informa-
tionssystem på kort tid har personalen 
förutfattade meningar om hur det nya 
systemet ska bli. I den fjärde delstudien 
studerar jag vilka sociala utmaningar 
som finns på olika nivåer inom svensk 
hälso- och sjukvårdsorganisation. Re-
sultatet visar att olika nivåer inom häl-

so- och sjukvårdsorganisationen foku-
serar på olika saker. 

Stora hälso- och sjukvårdsorganisa-
tioner till exempel har en inbyggd trög-
het och hinner inte med snabba föränd-
ringar. Personal är trygga och vana att 
jobba på ett speciellt sätt, så när en ny 
policy innebär att arbetssättet ska änd-
ras, är det inte något som man kan göra 
på några år. Kulturer, strukturer, nor-
mer, värderingar och yrkens traditio-
ner måste hänga med.

En annan faktor är frågan om tid. 
Personalen upplever att de inte har tid 
att lära sig nya informationssystem. 
Det är något som man inte får ignorera. 
Tid är ett komplext fenomen som struk-
turerar saker och ting för oss. Det är en 
faktor vars innebörd har ändrat sig i 
modern tid och den ställer till det för 
stora organisationer. Det är helt enkelt 
omöjligt att både använda sig av gamla 
arbetssätt och samtidigt införa nya sätt 
att arbeta. 

Dags att ändra traditionerna?
Traditioner, kulturer, normer och värde-
ringar har växt sig starka inom svensk 
hälso- och sjukvård. Dessa aspekter 
måste man ta hänsyn till när nya verk-
tyg ska implementeras. Kanske måste 
också gamla traditioner ändras. 

Men det är inte givet att personal 
som är mer it-vana leder till en snab-
bare implementering. När det kommer 
ny personal till en arbetsgrupp socia-
liseras de in i traditioner, kulturer, nor-
mer och värderingar för att bli en del 
av arbetsgruppen. Därmed tar de ock-
så över den syn på och erfarenhet av it 
som finns i gruppen. Det kan bli en 
kontrast mellan hur it-van man är på 
jobbet och hur man är hemma. 

Avhandlingen har inga givna svar 
om hur man snabbare ska införa infor-
mationssystem inom svensk hälso- och 
sjukvård och därmed bidra till mer till-
gänglig vård. I stället fokuserar av-
handlingen på att försöka förstå vilka 
sociala utmaningar det finns och hur 
dessa kan inverka på implementering-
en. Jag menar att nya verktyg i vardags-
arbetet, som till exempel informations-
system, inte ska införas, utvecklas och 
användas i ett socialt vakuum utan i 
stället passa in i en social kontext som 
inramas av individer. 

I kontexten skapas sociala identite-
ter (exempelvis hur någon är sitt yrke) 
i interaktion mellan individer. Detta 
måste man ta hänsyn till när något nytt 
ska komma och ta plats. Med andra ord 
måste sociala utmaningar få en plats i 
diskussionerna om införandet eftersom 
individers interaktion påverkar om, 
var, när och hur gruppen accepterar 
det nya. Först då kan man nå målet – att 
de som ska använda informationssys-
temet ser och förstår nyttan med det i 
sitt arbete.

LINA NILSSON
Projektkoordinator

Blekinge Tekniska Högskola
 

KONTAKT 
Lina Nilsson, lina.nilsson@bth.se 
LÄS MER
Lina Nilsson: Social Challenges when 
Implementing Information Systems 
in Swedish Healthcare Organization, 
ISBN: 978-91-7295-293-5.

De handlar inte om att persona-
len i sjukvården är mer långsamma 

än någon annan personalgrupp att ta till 
sig ett nytt informationssystem. Snarare 
handlar det om att organisationen har en 
inbyggd tröghet och att den är komplex.
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Träffa läkarna på plats!
Ställ ut på Läkartidningens symposier

Under 2015 planerar vi följande arrangemang: 

För mer information kontakta Håkan Holmén,  
070-790 35 28 eller Göran Sterner, 070-790 35 03 

Preliminära datum. Uppdaterad information kommer 
i tidningen och på Läkartidningen.se/events 

Almedalen   Visby 29 juni – 1 juli

Förmaksflimmer   Stockholm 9 september  

Träffa experterna – Akut hjärtsvikt   Stockholm 30 september

Psykotiska syndrom   Stockholm 14 oktober 

Astma   Stockholm 21 oktober

Artros   Göteborg 4 november

Neuropsykiatri   Göteborg 5 november

Fysisk aktivitet vid sjukdom   Stockholm 18 november

Verktyg för klinisk forskning   Stockholm 25 november
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De senaste 20 åren har vården mer och mer           
fokuserat på produktion av vård, vilken fram-
för allt baseras på en managementsyn tagen från 

industritillverkning av varor såsom fönster och bildäck. 
Patienterna ses som produkter som ska bearbetas och häl-
so- och sjukvårdsprofessionen som arbetare vid löpande 
band. Detta har medfört ett olyckligt fokus på enskilda 
aktiviteter och interventioner i stället för att se på vad 
de sammantagna insatserna åstadkommer för patienten. 
Multisjuka patienter riskeras att hamna mellan stolarna 
och skickas runt som Svarte Petter. 

Parallellt med industrilogik och styrning efter resultat-
mål, i folkmun kallat pinnar, har även andra vårdmodeller 
utvecklats, en sådan modell är värdebaserad hälso- och 
sjukvård – Value Based Health Care (VBHC). Värdebaserad 
hälso- och sjukvård har rönt allt mer intresse runt om i 
Sverige och två av initiativtagarna, de amerikanska profes-
sorerna Michel E Porter och Elizabeth Olmsted Teisberg, kriti-
serar dagens fokus på enskilda aktiviteter och menar att 
man i stället bör se på helhetsresultatet för patienten. 

Fokus bör skiftas från produktivitetsutveckling till pa-
tientvärde i form av det hälsoutfall per krona som vården 
faktiskt resulterar i. Hälsoutfallet mäts i mått som dödlig-
het, undvikande av återinsjuknande samt patientrapporte-

Värdebaserad vård 2.0  
 – en anpassning till 
sjukvårdens mång -
facetterade uppdrag

Värdebaserad vård har som mål att 
se på helhetsresultatet av vården och 
är olika modeller som vuxit fram i 
protest mot en industribaserad mana-
gementsyn på vården. Men all sjuk-
vård kan inte tryckas in i en modell, 
utan det behövs flera olika modeller 
för att skapa värde för patienterna. 
Det menar ST-läkaren och forskaren 
Pär Höglund.

rade mått som oro, smärta och livskvalitet. Men frågan är 
om VBHC-modellen är anpassad för sjukvården och dess 
mångfacetterade uppdrag.

Vårdens tre värdeformer
Olika patienter, diagnoser och faser av sjukdomar har be-
hov av olika insatser och vi behöver på ett smart och struk-

trender
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turerat sätt organisera vården på olika sätt för att möta 
dessa utmaningar. En mycket intressant möjlighet kommer 
från den norske Øystein Fjeldstad, som tillsammans med sin 
kollega Charles Stabell har utvecklat modeller, så kallade 
värdelogiker, för organisation av verksamheter. Dessa är 
enligt Clayton Christensen, professor på Harvard Business 
School, utmärkta att använda för att organisera sjukvård. 
Det finns tre modeller/värdelogiker:
• Värdekedjor. Passar väl för sjukdomar med förutsägbart 

innehåll som lätt kan standardiseras. Ett exempel på det-
ta är enkla processer som till exempel starr- eller höfto-
perationer.

• Lösningsverkstad. Används när det inte finns någon på 
förhand stegvis lösning som är möjlig att standardisera. 
Varje problem är unikt och kunskap och resurser samlas 
för att lösa det aktuella problemet. Lösningsverkstad är 
en kunskapsintensiv modell där professionen vet mer än 
klienten och det finns en stark kunskapsbas hos profes-
sionen. Ett sådant exempel kan vara diagnosticering av 
tumörer där olika specialister med stor expertkunskap 
samarbetar för att skapa en så exakt diagnos och utvär-
dering av behandlingsmöjligheter som möjligt.

• Värdenätverk. En modell för vård av till exempel kroniskt 
sjuka där flera aktörer är inblandade i värdenätverk, där 
värde produceras på ett mer oförutsägbart sätt och där 
tillgänglighet till nätverk, resurser och teknik är det vik-
tigaste. Denna modell är starkt framväxande och inte 
minst den moderna tekniken och patienterna själva dri-
ver på detta.

Den moderna, ständigt uppkopplade patienten har ett nät-
verksliknande stödsystem knutet till sig bestående av till 
exempel sjukvårdspersonal, Facebook/Twitter, egen blogg, 
familj, patientorganisationer, utbildning och virtuella pa-
tientföreningar (till exempel patientslikeme.com). Patienten 
har upparbetade vägar till sjukvården och bokar själv in 
tider med nödvändiga resurser. En läkare, sjuksköterska 
eller mentor kan hjälpa till att mobilisera ytterligare resur-
ser. När patienten mår väl sköter hen en stor del av sin vård 
själv. Blir patienten sämre i sin sjukdom går sjukvården in 
och tar mer ansvar.

Vård av multisjuka
I Sverige ökar antalet äldre i vården snabbt, ökningen är 
bland de snabbare i världen. Dessutom är 55 procent av 
svenskarna över 65 år multisjuka. En viktig fråga för fram-
tidens vård är – var platsar vård av dessa äldre multisjuka? 
En vanlig patient i denna grupp är en man eller kvinna över 

80 år med kronisk njursvikt, insulinbehandlad diabetes och 
kognitiv nedsättning. 

Värdenätverk är ofta tillämpliga för multisjuka äldre 
som har behov av stöd och resurser från många olika en-
heter/aktörer. Värdenätverk kan också vid behov rekrytera 
andra värdelogiker, till exempel kan patientens vård-koor-
dinerande sjuksköterska vid behov koppla ihop en svik-
tande äldre patient med ett geriatriskt vårdteam. Om den 
äldre har kognitiv svikt är anhöriga, sjukvårdspersonal och 
teknik viktiga verktyg för att hålla ihop vården och koppla 
ihop resurserna.

Att fokusera på att skapa värde för patienten och för sam-
hället är en kraftfull styreffekt som fokuserar på sjukvår-
dens kärna – att främja hälsa. Att tydligare undersöka vil-
ka delar av sjukvården som passar och ska organiseras för 
olika värdelogiker är en kommande intressant utmaning. 

Min nuvarande uppfattning är att en liten del av sjuk-
vården lämpar sig för värdekedjor, det som i dag har börjat 
implementeras. En större del av sjukvården berör värdelös-
ningar där det handlar om skapa högkvalitativa individu-
ella lösningar. Detta görs redan i dag, men god kvalitet, till 
exempel diagnostisk precision, belönas inte i ersättnings-
modeller. I stället belönas medarbetarna för att jobba snab-
bare, utan fokus på kvalitet för patient. 

Organisationsformen värdenätverk växer kraftigt, inte 
minst genom internet och smarta telefoner. Hur denna mo-
dell exakt kommer att se ut går inte att förutsäga. Det be-
hövs också utveckling av informationssystem och ersätt-
ningssystem som kommer att behövas. Unga läkare är väl-
komna att bidra till utvecklingen av sjukvården. Det bästa 
sättet att förutsäga framtiden är att skapa den.

PÄR HÖGLUND
ST-läkare

 postdok inom värdebaserad hälso- och sjukvård

Värdekedjor Värdeverkstad Värdenätverk

Värdeskapande aktiviteter Standardiserbara, länkande 
processer.

Unika lösningar som löser 
patienten/kundens specifika 
problem.

Koppla ihop nödvändiga 
resurser.

Informationssystemens roll Flödesorienterad, föra patien-
ten fram i processen.

Skapa så bra informationsun-
derlag som möjligt för att lösa 
patientens unika problem. 
Koppla ihop professionerna.

Standardisera informations-
protokoll som möjliggör hop-
koppling av patient och resur-
ser. Medger delning av data.

Läkarens roll Hålla koll på flöde, vara en 
specifik del av värdekedjan.

Inhämta kunskap, till exempel 
genom specialisering och 
samarbete med andra profes-
sioner.

Koppla ihop patienter med 
nödvändiga (sjukvårdsresur-
ser), monitorera och hjälpa 
patienten vid behov.
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I don’t have time to coach, I’m busy 
leading the team.” This is one of the 
complaints that I hear when trying 

to make the case for coaching in an or-
ganization. It makes sense. Managers 
are faced with ensuring that results 
are achieved within challenging time-
frames. Who has time to coach people, 
hoping that they will get on board with 
something that needs to be done any-
way? Is there a place for coaching in 
the business environment? Maybe we 
should leave coaching to HR types, and 

let leaders focus on leading. Leaders 
lead. But, is there an element of coach-
ing within the definition of leadership? 
I suggest that effective leaders know 
when and how to adjust their style to 
ensure they are engaging others to ac-
hieve challenging business targets. In-
herent in this suggestion is the notion 
that leaders need to attract, develop, 
and retain the knowledge and skills 
that effective employees use to drive 
success. Coaching is a necessary com-
ponent of making this happen.

Too Busy    Coaching är en ofta glömd parameter inom ledarska-
pet. Den väljs bort på grund av tidsbrist eller för att 
man tycker att det är någon annans uppgift. Patrick 
Smith är dock av den åsikten att en bra ledare vet när 
och hur medarbeterna behöver coaching. Han diskute-
rar i artikeln kring framgångsekvationen för coaching, 
en teori utvecklad av Emerson och Loehr. Lite para-
doxalt, som ni kommer att märka när ni läst artikeln, 
har vi valt att ha den på engelska för att den inte ska 
förlora innehåll i översättningen.

ledarskap

Try to resist 
the tem-

ptation to advise 
others when you 
are coaching them, 
and don’t tell them 
how to fix their 
problems.
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  to Coach?

When to coach and when not to
In A Manager’s Guide to Coaching, Emer-
son and Loehr highlight three areas 
on which leaders must focus when 
trying to get the best from employees: 
Attitude, Aptitude, and Resources. Of 
these three areas, Attitude is the part 
of the equation that is most effectively 
addressed through coaching. Attitude 
includes the drive, confidence, focus, 
and enthusiasm that an employee 
displays for his or her work. Howe-
ver, Aptitude is defined by the skills, 

knowledge, abilities, and know-how 
that one has – this is typically what one 
looks for when hiring someone, his or 
her technical expertise within a given 
discipline. Finally, a leader must en-
sure that an employee has the requisite 
Resources to do the job that they are 
being asked to do. Resources include 
time, money, experts or specialists who 
have the needed aptitudes, to ensure 
effective completion of assignments. 

Emerson and Loeh’s Success 
Equation and a real-world example
The three variables noted above com-
bine to create Emerson and Loeh’s 
“Success Equation” (Aptitude + Atti-
tude + Resources = Level of Success). 
If an employee falls short in any aspect 
of the Success Equation, he or she will 
have a difficult time being successful 
at the task at hand. A brief example 
may help make the point. For those of 
us who are new to Sweden, learning 
Swedish at SFI (Svenskundervisning 
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för invandrare) is a good example. In 
order for me to improve my Level of 
Success in Swedish, I need to have local 
SFI instructors, as well as the time for 
studying and attending courses, and 
the ability to take time off from work 
or some other means of supporting 
myself when I am not earning money 
(Resources). I need the interest, mo-
tivation and desire to learn Swedish, 
to spend the time studying, and to 
participate actively during class (Atti-
tude). Finally, I also need a basic level 
of literacy, an understanding of gram-
mar, the written word, and how to read 
(Aptitude). 

The Success Equation (Attitude + 
Aptitude + Resources = Success) is li-
kely to change for each student depen-
ding on quantity of each variable he or 
she brings to the class. In my own case, 
I had a local SFI class that was very clo-
se to my home. Moreover, as a private 
consultant I was able to manage my 
time and to ensure that I could attend 
classes. So, my “Resources” were in or-
der. In addition, I have attended school. 
I have an understanding of the written 
word, and I have also studied other 
languages in the past. I have the “Apti-
tude” for languages and learning. Ho-
wever, compared to learning French, 
the process of learning Swedish has ta-
ken me much longer. But why is this so? 
I had the Resources, and I had the Ap-
titude, but I needed an “Attitude” ad-
justment.  My Attitude was less than 
optimal, preventing me from the Level 
of Success that I, and my Swedish 
friends and family wanted. 

Coach for Attitude
As a boss, how would you try to ensure 
that my level of Swedish was impro-
ving knowing the details above? This 
is a place for coaching. Leaders coach 
when the employee has the resources 
and level of skill that are required, but 
when something else is getting in the 
way of their success. Leaders coach for 
Attitude. Effective leaders coach others 
by helping them attain higher levels of 
effectiveness through dialogue, which 
leads to awareness and then to action. 
As adults, we need to know why we 
are doing what we are asked to do. 
One needs to have an understanding 
and a context in order to work in a 
consistent, sustained, and high quality 

manner. Not only does this include a 
clear understanding of organizational 
objectives, vision, and mission, but an 
awareness of one’s own motivations, 
needs, and values as an employee, and 
as a human being. 

Leader as coach – how, when, and 
why?
How does this work? There are three 
steps to coaching. First, determine 
whether the issue is one of Aptitude, 
Attitude, or Resources?  If it is an Ap-
titude issue, it may be that a book, a 
training course, e-learning, or focused 
skills-building program will suffice. 
If it is a Resources issue, then it is the 
leader’s responsibility to provide the 
necessary money, time, or talent so that 
the objective is attainable. If this is an 
Attitude issue, then the leader needs 
to build an awareness of the issue with 
the employee, and then move to action 
and result.

Next, build awareness of the issue 
by creating a dialogue that helps the 
employee to understand what is really 
going on, and what he or she really 
wants. Here, we are not talking about 
diagnosing emotional functioning in a 
way that a psychotherapist would. 
Rather, the role of the leader as coach 
is to explore an issue with the employ-
ee by asking questions and listening 
actively in a way that helps the employ-
ee discover the obstacle that is impe-
ding progress and results. Finally, 
move the person to action by asking 
him or her what he or she wants to do 
about the Attitude issues creating the 
barrier to success.

A coaching discussion for leaders is 
different than talking about Resources 
issues or skills-based (Aptitude) pro-
blems. A coaching discussion is about 

asking open-ended, and forward-fo-
cused questions, with the intent of fa-
cilitating the employee’s growth th-
rough increased self-awareness. There-
fore, when functioning as a coach, the 
leader does not advise, tell, tutor, or 

instruct. He or she asks open questions 
and listens. The best questions when 
coaching others are open, advice-free, 
short, and keep the future in mind. 
Questions such as “What do you want 
to see happen?”, “How important is the 
issue?”, and “What is getting in your 
way?” are short, clear, and pointed and 
begin the process of an open dialogue. 

Avoid advice that is disguised as a 
question! Examples of this are “Why 
don’t you …?” or “What if you….?” or, 
“Have you considered…?”. These are 
masked questions because the leader is 
pushing the person to move in his or 
her direction, not the employee’s. Such 
questions might be useful if the discu-
ssion is focused on Aptitude or Resour-
ces, but not Attitude. A helpful sugges-
tion as a leader when coaching is to ask 
questions for which you do not know the 
answer. If you know the answer to your 
question, there is a good chance it is not 
a coaching question. 

When coaching is helpful
Questions and listening are keys to ef-
fective coaching, but as leaders we also 
need to make progress and get results. 
Coaching is more than asking and lis-
tening, it results in goal achievement 
through concrete and purposeful ac-
tion. Using the example above, I rea-
lized after talking with several people 
that my own motivation (Attitude) to 
learn Swedish was low in part because 
English proficiency among Swedes is 
exceptional – I simply didn’t need to 

ledarskap

Success Equation - (Aptitude + 
Attitude + Resources = Level of 

Success). If an employee falls short in any 
aspect of the Success Equation, he or she 
will have a difficult time being successful 
at the task at hand.
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learn Swedish, or so I thought. I felt 
that it was not important or neces-
sary for me to do so. In fact, I percei-
ved that others were impatient with 
me as I struggled to form sentences 
in Swedish, especially in social situa-
tions, which impacted my confidence 
(another aspect of Attitude). Although 
the level of English is very high among 
Swedes, there is nothing that can take 
the place of communicating with so-
meone in his or her native language, or 
at least to indicate that one is making a 
sincere effort. 

I began to understand the issue 
more as my Swedish friends and fami-
ly would ask me “Do you speak Swe-
dish yet?” as though it were important 
to them. Often these questions would 
come during informal family gathe-
rings, during summer holidays, or 
when meeting professional colleagues 
with whom I had a personal relations-
hip. The questions came from people I 
value, and care deeply about. Their 
questions, talking with my SAMBO 
who listened without judgment, and 
self-reflection helped me to realize that 
learning Swedish was more than a 
technical need, it was about further de-
veloping relationships with others who 
are already important to me in my life.  
The self-awareness that I gained tap-
ped into my motivation to work harder 
on learning Swedish. I now read at 
least three articles in the local Swedish 
newspaper every day. This improves 
my reading, pronunciation (I read out 
loud), and it bolsters my understanding 
of local issues. I have completed my 
courses at SFI, I make an effort to speak 
Swedish even when others switch to 
English, and I plan to take Svenska som 
andraspråk (SAS). 

Typical problems that leaders have 
when coaching
Try to resist the temptation to advise 
others when you are coaching them, 
and don’t tell them how to fix their 
problems. This is especially important 
when you are facing a tight timeframe, 
are experiencing significant stress in 
your life, or feel frustrated with the 
employee who is experiencing the At-
titude issue. But think about it, how 
keen are you to do what others tell you, 
especially if the issue has to do with 
your motivation or your Attitude? Not 

likely! Again, if the issue is one of Ap-
titude or Resources, then advising may 
the best road to take. But, if you are 
coaching for Attitude, ask open ques-
tions, listen, and focus on helping the 
other person explore the issue so that 
their understanding of the issue, and 
themselves, increases. Take the time 
to discern whether the issue is one of 
Attitude, Aptitude, or Resources, then 
WIN BIG.

Emerson and Loehr suggest that 
leaders WIN BIG when they coach
WIN BIG is an acronym that Emer-
son and Loehr created to help leaders 
remember the coaching process. Use 
WIN BIG once you have figured out 
that the issue is one of Attitude. W – 
Wonder about the root cause of the 
attitude issue with the person you are 
coaching. Keep an open mind, and try 
not to make unwarranted assumptions 
even though you may feel that you 
have experienced the same or similar 
issue before. I – Investigate the issue 
by asking questions and listening. Stay 
curious and open-minded. If you know 
the answer to your question, then you 
are likely directing the person, rather 
than coaching him or her. Ask ques-
tions that you do not know the answer 
to. N – Name possibilities, brainstorm 
possible solutions or remedies to-
gether. Remember, you do not need to 
fix the problem, and this is something 
that managers typically are very ef-
fective doing. The Attitude issue needs 
to be addressed by the person him or 
herself. Your work is in supporting the 
person as they build their own self-
awareness of the issue, and then focus 
on the next steps, and the future. 

B – Build a plan, put specific items 
in your calendar. Create a development 

plan that focuses on the specific beha-
vioral issues, the impact of those beha-
viors on the individual and the team, 
and then focus on the behavior that 
you prefer to see instead. I – Insure ac-
tion by holding others accountable for 
commitments and checking-in on pro-
gress. Ask the person you are coaching 
how they would like to be supported, 
and the times to check-in. G – Give af-
firmation, and celebrate milestones. 

Effective leadership includes the 
practice of attracting, developing, and 
retaining the knowledge and skills that 
effective employees use to achieve 
challenging objectives. In the event an 
issue is one of Attitude, and not Apti-
tude or Resources, then coaching is an 
effective tool for increasing the Level 
of Success, making the achievement of 
organizational goals more likely. 

Resources
Emerson, B., & Loehr, A. (2008). A 
manager’s guide to coaching: Simple and 
effective ways to get the best from your 
employees. New York: American Mana-
gement Association.

Special thanks to Brian Emerson, PhD, 
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Nils Hallén Konsult, AB in Stockholm, 
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whose professional expertise added to 
this article.

PATRICK SMITH
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Questions and listening are keys 
to effective coaching, but as leaders 

we also need to make progress and get 
results. Coaching is more than asking and 
listening, it results in goal achievement 
through concrete and purposeful action.
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anmälningsärenden

Gåvoförbudet och artikel 2 – igen
Det nya gåvoförbudet rörande böcker har nu prövats av NBL. Övriga ärenden i 
nämnden sedan årsskiftet handlar nästan uteslutande om tillämpning av artikel 2 
och kravet på att läkemedelsinformationen skall stå i saklig överensstämmelse med 
ett läkemedels produktresumé. Avslutningsvis behandlas ett intressant ärende från 
IGMa där ett företag fälldes trots att man framhöll att informationen ifråga aldrig 
publicerats.

I artikeln med referat från IGM/
NBL i årets första nummer av PI 
behandlades ett antal avgöranden 

från IGMp rörande det nya gåvoför-
budet och då särskilt förbudet mot att 
ge bort böcker/läroböcker (artikel 11 
i kap 2 avdelning 1 i LER). I artikeln 
framhölls att IGM, enligt min mening 
helt korrekt, i sina avgöranden gjort 
en samlad bedömning av de ifråga-
satta skrifternas allmänna karaktär. 
Han har således diskuterat faktorer 
som antal sidor, tekniska förhållanden 
som häftning eller bindning, skriftens 
tillgänglighet i öppen handel, innehål-
lets allmänna karaktär etc. Även om 
han framhållit att han ser vissa fak-
torer som viktigare än andra har han 
betonat att någon enskild faktor inte 
är avgörande för bedömningen. Med 
den här bedömningstekniken har han 
kommit till fram till både fällande och 
friande beslut.

I artikeln nämndes också att Meda 
AB överklagat ett beslut där IGMp fun-
nit att företagets erbjudande av skriften 
”Tumöratlas Dermatologi”, som tagits 
fram av företaget i samarbete med fle-
ra ledande dermatologer, stred mot gå-
voförbudet. Jag lovade att i PIs spalter 
återkomma till ärendet efter NBLs av-
görande, som nu alltså föreligger 
(NBL1004/14).  

I det överklagade beslutet framhöll 
IGMp att det inte är av avgörande be-
tydelse om en bok finns i handeln eller 
inte. Han sade också att om ett läkeme-
delsföretag kontrakterar författare för 
att själva producera utbildningsmate-
rial i bokform av typ läroböcker kan 

detta uppfattas som ett sätt att kringgå 
reglerna. Att den aktuella boken var 
spiralbunden saknade enligt IGMp av-
görande betydelse. Avgörande faktorer 
vid bedömningen av skriftens karaktär 
var enligt IGMp dess omfång och tema-
tisk inriktning.

Vid bedömningen noterade IGMp 
att på skriftens baksida angavs syftet 
med den vara ”… att bland de katego-
rier läkare, och annan vårdpersonal, 
som kommer i kontakt med hudtumö-
rer öka kunskapen kring olika typer av 
hudtumörer och diagnostik av dessa”. 
Han noterade vidare att omfånget var 
88 sidor, att skriften var rikligt illustre-
rad med färgfoton, skriven av sex olika 
hudspecialister, och att den omfattade 
21 olika kapitel som handlade om ett 
flertal helt godartade och maligna hud-
tumörer, vilka beskrevs under tre rub-
riker, ”Prevalens/demografi/klinik”, 
”Diagnostik” och ”Differentialdiag-
nostik”. Behandling berördes kort i för-
bigående i flera kapitel.

IGMp fann sammantaget att skriften 
inte kunde ses som sådant informa-
tions- och utbildningsmaterial som får 
delas ut enligt artikel 11. Istället var 
den att betrakta som en lärobok som 
inte får delas ut som gåva. 

NBL behandlade Medas överklagan-
de på kortast möjliga sätt och konsta-
terade enbart att det i ärendet inte 
framkommit något som föranledda 
nämnden att göra en annan bedömning 
än den IGMp gjort.

NBLs kortfattade beslut måste tol-
kas som att nämnden fullt ut delar 
IGMps uppfattning om hur man skall 

bedöma om en otillåten bokgåva före-
ligger eller om det handlar om accep-
tabelt informations- och utbildnings-
material. Man skall göra en samman-
fattande bedömning av alla omständig-
heter i det enskilda fallet och därvid 
tänka på att olika faktorer väger olika 
tungt. Bedömningskriterierna kan 
sammanfatts på följande sätt. Översti-
ger värdet av materialet 450:- är det un-
der alla omständigheter oacceptabelt. 
Huruvida materialet finns att tillgå i 
öppen handel eller inte saknar betydel-
se. Tekniska och fysiska faktorer som 
hårda eller mjuka pärmar, häftning el-
ler bindning påverkar naturligtvis om 
materialet ger ett påkostat intryck eller 
inte men har mindre betydelse. Kvan-
titativa och kvalitativa aspekter är de 
viktigaste. Om antalet sidor i materia-
let överstiger eller närmar sig 100 sidor 
torde man ofta vara ”farligt ute”. Hand-
lar det om endast några få tiotal sidor 
torde materialet oftast vara acceptabelt. 
När det gäller innehållet bör man ef-
tersträva en viss begränsning. Det tor-
de knappast vara fel i sig att ta upp ele-
menta och basala kunskaper på terapi-
området i fråga. Men har innehållet en 
sådan uppläggning att det kan sägas 
göra anspråk på att vara heltäckande, 
varvid det naturligtvis även torde vara 
omfattande, riskerar man komma i 
konflikt med gåvoförbudet i artikel 11.

Artikel 2 i Regler för läkemedelsin-
formation med det grundläggande kra-
vet att all information för ett läkemedel 
skall ha den fastställda produktresu-
mén som saklig utgångspunkt har be-
handlats i referatartiklarna i PI åtskil-
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liga gånger. Det finns skäl att återigen 
ta upp dessa frågor eftersom det helt 
övervägande antalet NBL-ärendena se-
dan årsskiftet handlat om tillämpning 
av just artikel 2. 

Efter det att NBL förra året avgett ett 
vägledande uttalande angående inne-
börden av artikel 2 publicerades i nr 
4/14 (s 52) av PI en genomgång av arti-
kel 2, de bakom denna liggande be-
stämmelserna i EU-direktivet och lä-
kemedelslagen samt NBLs praxis i äm-
net. Där framhölls att bedömningen 
förvisso kan vara svår i många fall men 
att tolkningsproblemen inte är ”juri-
diska” utan närmast medicinska. Frå-
gan som man har att besvara är om 
uppgifterna/påståendena i läkeme-
delsinformationen i sakligt hänseende 
håller sig inom den ram som följer av 
produktresumén eller om de går utan-
för denna. 

I artikeln framhölls även vissa ge-
nerella slutsatser som kan dras av prax-
is. Följande slag av påståenden angavs 
i artikeln kräva uttryckligt stöd i pro-
duktresumén.

• nya indikationer och doseringar 
(anges uttryckligen i artikeln)

• uppgifter om livskvalitet

• uppgifter om tid till effekt

• effektuppgifter (praxis har gått så 
långt att effektmått som återges i lä-
kemedelsinformationen måste fin-
nas i produktresumén)

Detta gäller vid all läkemedelsinfor-
mation, både den som riktas till pro-
fessionen och den som riktas till all-
mänheten. 

Vinterns NBL-avgöranden rörande 
artikel 2 bekräftar vad som sades i ar-
tikeln.

NBL 1006/15 gällde en annons för 
Astella Pharmas androgenreceptoran-
tagonist Xtandi® som är indicerad för 
behandling av viss långt gången och 
allvarlig prostatacancer. I en annons 
för läkemedlet angavs ”…leder en be-
handling med Xtandi® till signifikant 
längre överlevnad och bättre livskvali-
tet jämfört med placebo”. Läkemedels-
verket anmälde annonsen och framhöll 
att Xtandias produktresumé inte inne-
håller något om förbättrad livskvalitet. 

Astellas invände att i den placebo-
kontrollerade fas III-studie, som utgör 
den vetenskapliga grunden för Xtandis 
godkännande, var livskvalitet en av de 
sekundära parametrar som studerades. 
Även om dessa data inte inkluderats i 
produktresumén ansåg Astellas att 

När vi gjorde om vår webbplats var det många på       
både leverantörssidan och folk i industrin som ville             
att Leverantörsboken skulle finnas kvar.

Den finns nu i ny design på Pharma-industry.se. 

Där hittar ni specialister på läkemedelsindustrin under 
olika kategorier av tjänster. Så chansa inte, anlita en 
specialist som kan din bransch. 

De företag som hittills anmält sig för medverkan i 
Leverantörsboken är:

Leverantörsboken is back
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uppgifterna kan vara värdefulla för 
förskrivande läkare och behandlingen 
att känna till dessa. Data som anges i 
den anmälda annonsen kunde enligt 
Astellas tydligt och direkt hänföras till 
de effektdata som redovisas i produkt-
resumén, då de härrör från samma stu-
die. I en kommentar till svaromålet be-
kräftade Läkemedelsverket att livskva-
litetsdata för Xtandia har utvärderats 
av läkemedelsmyndigheter i EU inom 
ramen för godkännandeprocessen, 
men framhöll att dessa data trots detta 
inte implementerats i produktresumén 
för Xtandia.

NBL konstaterade att det i produkt-
resumén inte nämns något om livskva-
litet och att uppgiften i annonsen där-
för inte hade stöd i produktresumén. 
Nämnden framhöll att det inte är till-
räckligt att uppgiften hämtats från en 
studie av god vetenskaplig standard 
till vilken det hänvisas i produktresu-
mén i andra avseenden. Annonsen var 
oförenlig med artikel 2 i informations-
reglerna.

NBL 1005/14 avsåg ett överklagande 
av ett beslut av IGMp. Ärendet gällde 
en folder för Eisai ABs antiepileptika 
Zebinix®. I foldern förekom effektmått 
angående total anfallsfrihet samt reten-
tion rate – dvs hur många patienter som 
står kvar på behandling efter ett år pga 
effekt, biverkningar eller av andra skäl. 
Sådana mått nämndes överhuvudtaget 
inte i läkemedlets produktresumé. 
IGMp angav i sitt fällande beslut att så-
dana mått enligt praxis anses utgöra 
väsentliga uppgifter som kräver ut-
tryckligt stöd i produktresumén. NBL 
gjorde samma bedömning och fast-
ställde IGMs beslut.

Även i samband med tillämpningen 
av artikel 2 är det viktigt att ta hänsyn 
till det helhetsintryck som informatio-
nen kan antas förmedla. NBL 1007/14 
gällde en annons för Novartis medel 
vid järnförgiftning Exjade®. Annon-
sen, som införts i tidningen Onkologi 
i Sverige, hade bl.a. texten «Kelerade 
patienter med lågrisk MDS lever läng-
re tack vare färre hjärthändelser samt 
minskad oxidativ stress och progres-
sion till AML.1 Kelering med Exjade 
ger hematologisk respons samt doku-
menterat god sänkning av serumferri-
tin”. Läkemedelsverket, som anmälde 
annonsen till NBL, framhöll bl.a. att 
det i Exjades produktresumé inte finns 

någon förankring för ett påstående 
med den innebörd som finns i den för-
sta av de två citerade meningarna. No-
vartis invände att den första meningen 
till skillnad från den andra inte speci-
fikt avsåg Exjade utan kelerade patien-
ter i allmänhet. Särskilt som annonsen 
vände sig till specialister väl insatta på 
området menade Novartis att detta 
borde stå klart för läsaren NBL delad 
inte den bedömningen och uttalade att 
annonsen vid en helhetsbedömning 
knappast kunde uppfattas på annat 
sätt än som att det kritiserade påståen-
det specifikt avsåg Exjade. NBL delade 
Läkemedelsverkets uppfattning att 
stöd för påståendet saknas i läkemed-
lets produktresumé och annonsen an-
sågs oförenlig med artikel 2.

IGMp uppmärksammade en annons 
för MSDs diabetesmedel Januvia® där 
påståendet «Effektiv HbA1c-reduk-
tion» förekom. IGMp ansåg att påstå-
endet förmedlade uppfattningen att 
Januvia är särskilt effektivt vid sänk-
ning av HbA1c. Eftersom detta inte är 
förankrat i produktresumén fällde 
IGMp annonsen enligt artikel 2. MSD 
överklagade beslutet. I sitt beslut (NBL 

1003/14) uttalade nämnden att ett lä-
kemedel skall vara effektivt för att kun-
na godkännas. Nämnden fortsatte ”om 
ett godkänt läkemedel i marknadsfö-
ring påstås vara effektivt får påståen-
det uppfattas så att läkemedlet är sär-
skilt effektivt i något hänseende, utöver 
den grad av effektivitet läkemedlet vi-
sat sig ha för att kraven på marknads-
föringstillstånd skulle uppfyllas.” Den 
typ av läkemedel som Januvia är hän-
förliga till skall för att kunna godkän-
nas sänka HbA1c. När som nu Januvia 
marknadsförts som effektivt får läsa-
ren enligt nämnden intrycket att det 
läkemedlet skulle vara särskilt effek-
tivt i detta avseende. Nämnden konsta-
terade att det inte finns något stöd för 
ett sådant påstående i produktresu-
mén. IGMps beslut fastställdes.

Avslutningsvis skall ett avgörande 
av IGMa tas upp. Detta är intressant 
eftersom informationen fälldes trots att 
företaget invänt att informationen ald-
rig offentliggjorts så att den nått den 
avsedda målgruppen. Ärendet (RO63-
15) gällde en patientbroschyr från Vifor 
Pharma Nordiska AB avseende läke-
medlet Ferinject. Broschyren saknade 
vissa obligatoriska uppgifter anligt ar-

tikel 117 i Regler för läkemedelsinfor-
mation. Företaget framhöll i svar till 
IGMa att man inte ännu publicerat bro-
schyren så att den kunnat nå den av-
sedda målgruppen – allmänheten. 
Dock hade den sänts som pliktexem-
plar till IGMp som enligt företaget 
knappast kunde ses som företrädare 
för målgruppen.

IGMa framhöll att broschyren in-
kommit i form av en PDF-fil som gett 
intrycket av att vara tryckfärdig . IGMa 
betonade att han i fråga om 
pliktexempla,r som skickas in i vad 
som framstår som final form, måste 
kunna anta att det handlar om färdig 
information som redan är i använd-
ning. Han framhöll också att om före-
tag skulle skicka in pliktexemplar på 
förhand av ännu inte färdigställt mate-
rial och därefter avvakta en eventuell 
anmärkning från IGM innan materialet 
börjar användas, skulle detta komma 
att utgöra en form av otillåten för-
handsgranskning. Mot bakgrund av 
detta ansåg han att den aktuella bro-
schyren utgjorde en färdig informa-
tionsåtgärd som kunde bedömas enligt 
LER. 

IGMas åtgärd att trots företagets in-
vändning bedöma informationen en-
ligt LER är inte självklar. Någon praxis 
för en situation som den aktuella finns 
inte från NBL. Med hänsyn till att NBL 
är den egentliga prejudikatsinstansen 
kanske IGMa borde ha överlåtit ärendet 
till NBLs avgörande utan eget beslut. 
När han nu inte gjorde det hade det va-
rit önskvärt att företaget överklagat till 
NBL. Emellertid är IGMas invändning, 
att han måste kunna utgå från att in-
sända pliktexemplar utgör färdig infor-
mation som är i användning, högst 
rimlig. Om han inte kan utgå från det-
ta skulle, vilket ligger bakom hans an-
dra invändning, systemet med pliktex-
emplar kunna missbrukas för ej avsedd 
och enligt regelverket otillåten för-
handsgranskning. Den risken kan 
knappast elimineras på annat sätt än 
på det som IGMa agerat. Min bedöm-
ning är därför att hans beslut i ärendet, 
om det hade kommit att överklagas, 
hade stått sig i NBL.

 

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB

anmälningsärenden
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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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Den totala försäljningen av läke-
medel i Sverige januari - april 
uppgick till 13,5  miljarder 

kronor. I procent har försäljningen ja-
nuari tom april (YTD) ökat med 12,3% 
. En stor andel av ökningen står de nya 
behandlingarna för Hepatit C för. 

Topp 15 företag
Det är i stort sett oförändrat på topp-
listan över de största läkemedelsföreta-
gen i Sverige. MEDA har klättrat några 
placeringar jämfört med mätning för 
helår 2014. Strax utanför topp 15 hittar 
man GSK och Bayer. 

De femton största företagen står un-
der perioden, för 5,9 miljarder kronor 

av läkemedelsförsäljningen i Sverige. 
Detta är 22 % av den totala försäljning-
en under perioden. 

Topp 15 produkter
Det har skett en del förändringar på lis-
tan över produkter. Sovaldi har klätt-
rat till andra plats och petat ner Enbrel 
som tidigare stadigt legat på andra 
platsen. Andra nykomlingar på topp-
listan är Eylea, Harvoni och Zytiga. 

Precis utanför listan hittar vi Glivec, 
Lantus och Abilify. 

De 15 läkemedlen med högst försälj-
ningsvärde står för 19% av den totala 
läkemedelsförsäljningen under årets 
första 4 månader. 

Topp 15 AT koder 
I den inbördes rankingen mellan de 
olika produktgrupperna står läkeme-
del inom terapigrupperna för tumörer 
och rubbningar i immunsystemet (L) 
och nervsystemet (N) fortfarande för 
ca 40% av marknaden, precis som vid 
senaste mätningen. Så som det varit 
under de senaste mätningarna. 

I övrigt är det inga förändringar 
mellan terapiområdena. Den inbördes 
rankningen är oförändrad.  

branschstatistik

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 

E-hälsomyndigheten, rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från 
apotek. Försäljningen rapporteras i antal sålda förpackningar och i försäljningspris 
ut till kund. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens försäljnings-
pris ut till kund (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekomman-
de regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentalskronor och andelar 
och tillväxt anges i procent. Anna Wismenius, IMS Health, har sammanställt och 
analyserat statistiken.   

januari – april 2015

ANNA WISMENIUS
Kundansvarig

IMS Health

Topp 15-företag

Företag YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth  

   %  YTD   % MAT  

   YTD   MAT 

PFIZER 885 130,0 6,57% 7,45% 2 552 335,4 6,62% 4,90%

ORIFARM 436 490,7 3,24% -35,41% 1 503 506,0 3,90% -25,73%

NOVARTIS 556 993,3 4,13% 10,14% 1 631 375,1 4,23% 3,71%

MSD SWEDEN 553 021,9 4,10% 16,32% 1 527 835,9 3,96% 9,67%

MEDA 431 705,5 3,20% 8,47% 1 232 038,3 3,19% 8,34%

ROCHE 546 770,0 4,06% 57,12% 1 321 596,6 3,43% 27,32%

ABBVIE AB 420 048,8 3,12% 9,28% 1 208 123,4 3,13% 7,71%

ASTRAZENECA 478 566,7 3,55% 41,79% 1 217 471,4 3,16% 21,50%

PHARMACHIM 168 367,1 1,25% -60,56% 748 037,6 1,94% -46,19%

PARANOVA 235 881,6 1,75% -21,17% 840 593,4 2,18% -7,94%

MEDARTUUM 165 176,7 1,23% -47,90% 715 538,4 1,86% -28,48%

ACTAVIS 263 938,8 1,96% 2,87% 747 107,3 1,94% -7,24%

JANSSEN-CILAG 272 001,4 2,02% 24,81% 721 066,3 1,87% -0,39%

NOVO NORD PHARM 262 228,8 1,95% 18,29% 771 827,7 2,00% 15,68%

TEVA SWEDEN 227 848,5 1,69% -9,49% 696 247,0 1,81% -2,08%

Topp 15- företag 5 904 169,7 43,79% 22,01% 17 434 699,7 45,20% -19,23%

TOTAL 13 481 812,2 100,00% 12,27% 38 568 120,6 100,00% 8,04%

(c) 2006, IMS Health or it’s affiliates  all rights reserved
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Topp 15-produkter

Produkt YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth  

   procent  YTD   procent MAT  

   YTD   MAT 

HUMIRA 329 267,0 2,44% 8,82% 970 799,2 2,52% 8,76%

SOVALDI 305 551,2 2,27% 999,10% 705 344,7 1,83% 2 437,21%

ENBREL 270 583,7 2,01% 4,49% 807 823,9 2,09% 6,01%

REMICADE 192 093,9 1,42% -3,70% 591 232,1 1,53% -6,83%

HERCEPTIN 168 649,0 1,25% 54,83% 392 360,8 1,02% 19,36%

ALVEDON 168 028,5 1,25% 12,42% 482 673,9 1,25% 8,08%

MABTHERA 166 988,8 1,24% 36,58% 426 152,3 1,10% 19,11%

SYMBICORT 159 143,1 1,18% -36,50% 613 964,9 1,59% -16,53%

DAKLINZA 133 348,2 0,99% /0 243 938,0 0,63% /0

EYLEA 126 203,3 0,94% 233,10% 229 111,7 0,59% 197,91%

HARVONI 104 902,9 0,78% /0 111 836,6 0,29% /0

SPIRIVA 104 234,6 0,77% -8,60% 312 243,7 0,81% -8,77%

SIMPONI 96 145,5 0,71% 31,52% 265 900,0 0,69% 33,93%

LYRICA 92 847,0 0,69% -2,41% 276 394,8 0,72% -4,99%

ZYTIGA 90 273,1 0,67% 72,70% 191 291,6 0,50% 35,44%

Topp 15 - produkter  2 508 259,8 18,60% 1 402,35% 6 621 068,3 17,17% 2 728,70%

Total 13 481 812,2 100,00% 12,27% 38 568 120,6 100,00% 8,04%

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

Terapiområde YTD  Andel  % Growth  MAT  Andel i  % Growth  

   procent YTD      procent  MAT

  YTD   MAT  

L Tumörer och rubbningar i immunsystemet  2 912 730,8 21,60% 16,08% 8 179 089,7 21,21% 9,88%

N Nervsystemet 2 381 332,3 17,66% 5,43% 6 996 714,6 18,14% 3,28%

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning  1 306 191,1 9,69% 5,95% 3 836 698,7 9,95% 4,32%

R Andningsorganen 1 077 874,3 8,00% -6,30% 3 182 576,4 8,25% -2,47%

B Blod och blodbildande organ 1 128 442,6 8,37% 11,59% 3 293 012,7 8,54% 6,58%

J Infektionssjukdomar 1 456 742,3 10,81% 78,15% 3 710 887,5 9,62% 55,23%

C Hjärta och kretslopp 782 432,1 5,80% 5,60% 2 346 121,9 6,08% 4,72%

G Urin- och könsorgan samt könshormoner 561 776,3 4,17% -0,11% 1 681 276,7 4,36% -1,00%

M Rörelseapparaten 431 037,6 3,20% 5,46% 1 270 359,9 3,29% 2,81%

D Hud 369 580,2 2,74% -0,38% 1 075 443,3 2,79% 1,72%

S Ögon och öron 435 800,2 3,23% 27,22% 1 127 704,4 2,92% 14,14%

H Hormoner, utom könshormoner och insulin 334 727,8 2,48% 3,86% 987 779,0 2,56% 1,25%

V Varia 162 419,2 1,20% 10,40% 453 953,9 1,18% 3,23%

P Antiparasitäera, insektsdödande och repellerande medel 111 572,9 0,83% 6,41% 335 317,2 0,87% -0,07%

I Immunologiska medel  29 152,5 0,22% 3,49% 91 184,8 0,24% 4,86%

TOTAL 13 481 812,2 100,00% 12,27% 38 568 120,6 100,00% 8,04%

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

Topp Terapiområden



We have 23,000  
people on salary. 

But our s are 
shared with billions.

Job Position Here 

Elit aut dolore volestrud dionsequat nonse dolor sequam, volutatem et iriliss ectet, sed minis 
dipsuscil irit ad magnibh eum ad tis deliquat prat velit nulputpat ex et autetum volorperat at 
velesent praesequatem nos.

Job Position Here 
Elit aut dolore volestrud dionsequat nonse dolor sequam, volutatem et iriliss ectet, sed minis 
dipsuscil irit ad magnibh eum ad tis deliquat prat velit nulputpat ex et autetum volorperat at 
velesent praesequatem nos. 

Quintiles tillhandahåller genom vår CRO verksamhet fullservicetjänster inom klinisk läkemedelsutveckling. För Quintiles Sverige innebär detta 
projektstyrning i kliniska studier fas II-IV, inkluderat regulatoriska frågor och pharmacovigilance, Genom Quintiles Commercial´s CSO verksamhet 
erbjuder vi också Sälj-Team i alla Nordiska länder. Kompletterat med service/bemanning inom Medical, Regulatory, Pricing/Reimbursement och 
Patient Centric Solutions kan vi erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga helhetslösningar inom Life Science

 
 
 •  Clinical Field Specialist (neurology)
 •  Key Account Manager

 •  Market access manager

Margaretha Olofsdotter 0705 19 54 54 margaretha.olofsdotter@quintiles.com
Maith Runebrant 0768 10 06 18 maith.runebrant@quintiles.com 
 
Välkommen med din intresseansökan!

  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..



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 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. 

More Medical är ett nytt bolag inom Medhouse med fokus på 
medicinska konsulttjänster. Vi söker konsulter inom:

Du är självgående, noggrann och ansvarsfull. Vi ser gärna att du har  
erfarenhet inom Regulatory, Pharmacovigilance eller som MSL. 

Positiv inställning och ett starkt engagemang är viktiga egenskaper som 
konsult hos oss. More Medical erbjuder dig en stimulerande och trygg 
arbetsplats där du är en viktig del av teamet.

För mer information kontakta Business Unit Manager Niclas Lindqvist  
0703-11 24 41, niclas.lindqvist@medhouse.se

VILL DU VÄXA MED OSS PÅ MORE MEDICAL?

Välkommen 
att registrera

 dig i vår   
CV-databas!

Medhouse More Medical AB    Barnhusgatan 16, 2 tr   111 23 Stockholm   Tel 08-411 12 20    www.moremedical.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
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Full fart hos 
SANOFI 
– inte bara på
boulebanan

Nya aktörer förändrar utbud 
och efterfrågan på vård

Etik och marknadsföring: 
SKÄL TILL SJÄLVKRITIK?




