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anmälningsärenden

Vårens och sommarens avgöranden 
från IGM och NBL
Bland vårens och sommarens NBL-avgörandena finns ett där nämnden på något 
oklara grunder fann att en annons innebar marknadsföring av ett specifikt läkeme-
del trots att varken läkemedelsnamn eller generisk benämning fanns i annonsen. 
Både IGM och NBL har behandlat några intressanta ärenden avseende inbjudning-
ar. Även några avgöranden avseende den evigt återkommande centrala bestämmel-
sen artikel 2 i Regler för läkemedelsinformation tas upp.

Läkemedelsverket anmälde till 
NBL en annons från Alcon 
(NBL1008/14) som visade en bild 

på en busshållplats med rubriken ”Are 
you missing part of the picture”. Där 
fanns också underrubriken “Cystoid 
macular edema (CME) is a primary 
cause of reduced vision following both 
cataract and successful vitreoretinal 
surgeries” samt texten “Treat all pa-
tients with prophylactic Non-Steroid 
Anti-Inflammatory Drugs (NSAID) fol-
lowing cataract surgery.”  I annonsen 
förekom varken något produktnamn 
eller någon generisk benämning hän-
förlig till något läkemedel från Alcon.

I anmälan hävdades att annonsen 
utgjorde marknadsföring då syftet 
måste vara att främja förskrivningen av 
Alcons Nevanac®, ett antiinflammato-
riskt medel med analgetisk effekt. An-
nonsen uppmaning att behandla alla 
patienter med profylaktiska NSAID ef-
ter kataraktkirurgi överensstämmer 
inte med godkänd indikation för Ne-
vanac. Annonsen stred därför enligt 
Läkemedelsverket mot artikel 2 i Reg-
ler för läkemedelsinformation. Alcon 
invände att syftet med annonsen varit 
att informera om de kliniska riktlinjer 
för behandling av åldersrelaterad kata-
rakt som utarbetats av den danska 
myndigheten Sundhetsstyrelsen. I 
dessa rekommenderas NSAID efter ka-
taraktkirurgi för att förhindra inflam-
mation och cystoid makulaödem. Tex-
ten om behandling av alla patienter 

med profylaktiska NSAID efter kata-
raktkirurgi har tagits från Sundhets-
styrelsens riktlinjer. Annonsen var en-
ligt Alcon införd i upplysningssyfte 
och innebar inte marknadsföring av 
någon produkt från Alcon.

NBL uttalade att frågan gällde av-
gränsningen mellan vad som är yttran-
de- och tryckfrihetsrättsligt skyddat 
och vad som kan bedömas enligt de 
marknadsrättsliga reglerna. Nämnden 
hänvisade till praxis där det slagits fast 
att en framställning utgör en mark-
nadsföringsåtgärd om den dels har ett 
påtagligt kommersiellt ändamål, dels 
rent kommersiella förhållanden till fö-
remål, dvs. handlar om en näringsid-
kares affärsverksamhet eller där till-
handahållna varor och tjänster eller 
ekonomiska verksamhet i övrigt. Det 
framhölls att viss försiktighet bör iakt-
tas vid bedömningen genom att man i 
tveksamma fall ska anse en framställ-
ning utgöra en icke kommersiell infor-
mation.

Vid bedömningen av det aktuella 
ärendet konstaterade NBL att Alcon 
stod som avsändare av annonsen och 
att annonsen var inriktad på ett pro-
blem där läkemedel av den typ som Al-
con marknadsför rekommenderas. 
Sammantaget fick annonsen därför an-
ses ha både ett påtagligt kommersiellt 
ändamål och rent kommersiella förhål-
landen till föremål. Regler för läkeme-
delsinformation var därmed tillämp-
liga. Annonsen ansågs dessutom utgö-

ra produktorienterad information (va-
rumärkesinformation) då den indirekt 
var inriktad på Alcons produkter.  

 Eftersom annonsens uppmaning att 
alla patienter ska behandlas profylak-
tiskt med NSAID efter kataraktkirurgi 
inte stod i överensstämmelse med den 
godkända indikationen för Nevanac 
ansågs annonsen strida mot artikel 2.

 NBLs bedömning eller snarare mo-
tiveringen för denna är enligt min me-
ning diskutabel. Att Alcon med den 
aktuella annonsen haft ett kommersi-
ellt syfte är odiskutabelt. Men ett så-
dant syfte är enligt gällande rätt inte 
tillräckligt för att en marknadsförings-
åtgärd skall kunna anses föreligga. 
Som NBL anger krävs också att annon-
sen har rent kommersiella förhållanden till 
föremål, dvs. handlar om Alcons affärs-
verksamhet eller där tillhandahållna 
varor och tjänster eller ekonomiska 
verksamhet i övrigt. Det kan man en-
ligt min mening svårligen säga att an-
nonsen gör. 

Att företaget anges som avsändare 
är ju under alla omständigheter nöd-
vändigt och medför inte i sig att mark-
nadsföring föreligger. Det enda i an-
nonsens övriga innehåll som skulle 
kunna ses som ett ekonomiskt förhål-
lande är omnämnandet av NSAID-pre-
parat. Men det avser en mycket stor 
grupp läkemedel tillhandahållna av 
många olika företag.  Alcon måste kun-
na delta i en debatt om denna grupp av 
läkemedel utan att omnämnandet av 
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gruppen medför att marknadsföring 
föreligger, trots att man har läkemedel 
inom gruppen. Enligt min mening kan 
man inte säga att annonsen har rent 
kommersiella förhållanden till före-
mål. Jag anser därför att några regler 
om marknadsföring i lagstiftning – t.
ex. läkemedelslagen – inte är tillämp-
liga på annonsen. 

Läkemedelsbranschens Etiska Re-
gelsystem är emellertid i princip ett fri-
villigt system och grundlagarnas reg-
ler om informations- och yttrandefri-
het hindrar inte IGM och NBL från att 
tillämpa Regler för läkemedelsinfor-
mation på framställningar som av 
grundlagsskäl inte kan bedömas enligt 
läkemedelslagens reklambestämmel-
ser. Detta borde ha utvecklats av NBL 
genom att man, som man gjort många 
gånger tidigare, angett att oberoende 
av om några lagregler om marknadsfö-
ring är tillämpliga på Alcons annons 
anser nämnden att annonsen samman-
taget har en sådan kommersiell karak-
tär att Regler för läkemedelsinforma-
tion kan tillämpas. Utgången hade allt-
så blivit densamma men i samman-
hang som dessa är nämndens motive-
ring för sina beslut från allmän syn-
punkt av största vikt.

I samband med den senaste revisio-
nen av det sk ”etikavtalet” skedde en 
viss liberalisering i regelverket vad 
gäller inbjudningar till sammankoms-
ter med t.ex. produktinformation. Det-
ta gäller bl.a. det förhållandet att inbju-
den hälso- och sjukvårdspersonal nu 
själva ansvarar för att deltagandet blir 
godkänt av arbetsledningen. Däremot 
gäller fortsatt en strängare syn ifråga 
om vem som inbjuds och formerna för 
inbjudan.

En läkare anmälde till IGMp 
(W1579/15) att han vi e-post mottagit in-
bjudningar från AstraZeneca till ett na-
tionellt möte om ”Den komplexa infarkt-

patienten” respektive produktinforma-
tion för läkemedlet Brilique®, ett trom-
bocytaggregationshämmande medel. 
Anmälaren framhöll att han inte tillhör-
de målgruppen för möten eftersom han 
är kardiolog uteslutande inriktad på 
arytmier och sedan flera år huvudsak-
ligen arbetar med forskning. Han ifrå-
gasatte också metoden att använda e-
post och framhöll att han inte gett sitt 
tillstånd till företaget att skicka informa-
tion och inbjudningar på det sättet.

IGMp fann att AstraZeneca åsido-
satt artikel 3 i LER, kap 2, avd 1 efter-
som läkaren ifråga inte tillhörde mål-
gruppen för möten, vilket företaget 
också medgivit. Rörande metoden att 
använda e-post uttalade han att bran-
schen rekommenderat försiktighet med 
e-post direkt ställd till enskilda läkare. 
Han lade till att det enligt god mark-
nadsförings- och branschsed vid obe-
ställd marknadsföring alltid skall fin-
nas med en avbeställningsfunktion i 
e-postmeddelanden och att detta sak-
nats i de aktuella inbjudningarna. Ast-
raZeneca fälldes för att ha brutit mot 
god sed.

I ett initiativärende fällde IGMp en 
inbjudan från Bristol-Myers Squibb till 
en utbildningsserie för att företaget 
inte skulle ha följt artikel 4a i kapitel 2, 
avdelning 1 i LER. Skälet var att det av 
inbjudan som sådan inte framgick att 
den utgjorde en kopia, och att origina-
let skickats till verksamhetschefen 
samt att det saknades upplysning om 
att arbetsgivarens godkännande måste 
inhämtas. Att det faktiskt handlade om 
en kopia och att originalet faktiskt 
skickats till verksamhetschef var dock 
klarlagt. Företaget överklagade till 
NBL (NBL 1012/15).

NBL noterade att artikel 4 a föreskri-
ver att inbjudan till sammankomster 
alltid ska skickas till verksamhetsche-
fen eller av denne utsedd person samt 

att kopia på inbjudan får skickas till 
relevanta medarbetare och att verk-
samhetschefen i sådant fall ska infor-
meras om att kopia på inbjudan har 
skickats och vilka individer eller vil-
ken målgrupp som är mottagare.  Syf-
tet med regleringen är enligt nämnden 
att verksamhetschefen alltid ska få en 
inbjudan till sammankomster eftersom 
det alltid ytterst är verksamhetschefen 
som har att avgöra vilka medarbetare 
som ska få delta. Om rutinerna för ut-
skick av inbjudningar efterlevts och en 
kopia av en inbjudan skickats till rele-
vanta medarbetare är det enligt nämn-
den av underordnad betydelse om den 
rubricerats som kopia eller ej.  

 Eftersom det var klarlagt i ärendet 
att den aktuella inbjudan hade skickats 
till verksamhetscheferna och rutinerna 
för utskick av inbjudningar även i öv-
rigt följts fann nämnden ingen anled-
ning till anmärkning mot inbjudan på 
de grunder som framförts av IGMp. 

 Vad gäller kravet på att arbetsgiva-
rens godkännande ska inhämtas fram-
höll nämnden att det inte åligger läke-
medelsföretagen att tillse att ett god-
kännande faktiskt har inhämtats eller 
att särskilt upplysa medarbetare om 
detta. Det fanns därför inte heller i det-
ta avseende någon anledning till kritik 
mot inbjudan. Bristol Myers friades 
helt och IGMps beslut undanröjdes.

Ett annat lyckat överklagande (NBL 

1015/15) gällde ett beslut från IGMa. 
Han hade fällt Novo Nordisk för publi-
ceringen av en hemsida under domän-
namnet www.vagifem.se som han an-
såg innebära otillåten marknadsföring 
till allmänheten av receptbelagt läke-
medel. Till saken hör dock att Vagifem 
i den aktuella styrkan och berednings-
formen i en mindre förpackning (18 ta-
bletter) är receptfri och att receptplik-
ten alltså gäller en förpackning (24 ta-
bletter).  
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NBL uttalade att frågan gällde hu-
ruvida Novo skulle anses ha mark-
nadsfört det receptbelagda läkemedlet 
Vagifem till allmänheten då läkeme-
delsinformationen saknat specifik upp-
lysning om att marknadsföringen på 
hemsidan avsåg den receptfria för-
packningen av läkemedlet. Nämnden 
noterade att de olika förpackningarna 
avser samma läkemedel med samma 
styrka och samma indikation. Den 
enda skillnaden är således att förpack-
ningsstorlekarna skiljer sig åt.  

Under dessa förutsättningar, dvs. att 
det rör sig om samma läkemedel med 
samma styrka och samma indikation, 
och där det enda som skiljer den re-
ceptfria varianten av läkemedlet från 
den receptbelagda är förpackningens 
storlek, ansåg nämnden att det inte var 
nödvändigt att lämna information om 
att det marknadsförda läkemedlet av-
ser den receptfria formen. Novo friades 
och IGMas beslut undanröjdes.  

Det är viktigt att notera att det en-
dast är under de nu angivna förutsätt-
ningarna som Novo frias. Om det utö-
ver förpackningsstorleken funnits an-
dra skillnader – t.ex. i fråga om styrkor 
eller indikationer – hade det varit nöd-
vändigt att särskilt upplysa om att 
marknadsföringen endast avsåg den 
receptfria mindre förpackningen.

Under den senaste tiden har ärenden 
avseende åberopanden av dokumenta-
tion och tillämpningen av artikel 11 i 
Regler för läkemedelsinformation inte 
varit särskilt vanliga. Ett ärende 
(NBL1010/15) rörande marknadsföring 
av Nicorette inhalator 10 mg och Nico-
rette Novum depotplåster 25/15/10 mg 
förtjänar därför att tas upp här. 

En annons för de bägge läkemedlen 
på dagensapotek.se hade rubriken ”Re-
kommendera en ovanligt lyckad kom-
bination!”, följt av påståendet ”40% 
större chans att lyckas sluta röka”. I an-
slutning till påståendet fanns referens 
till två namngivna studier. Läkeme-
delsverket anmälde annons och fram-
höll att de åberopade studierna avsåg 
kombinationen nikotinplåster 15/10/5 
mg och nikotintuggummi 2 mg. De 

gällde alltså inte kombinationen niko-
tinplåster och inhalator och inte heller 
nikotinplåster med styrkan 25/15/10 
mg. Verket ansåg att annonsens stred 
mot artikel 4 och 11 Regler för läkeme-
delsinformation.

NBL uttalade att påståendet ”40% 
större chans att sluta röka” framställ-
des utan reservationer och gav intryck 
av att omfatta användningen av  niko-
tinplåster och inhalator eller tuggum-
mi, oavsett styrka. I de åberopade stu-
dierna hade dock effekten av nikotin-
plåster i styrkan 15/10/5 mg och niko-
tintuggummi 2 mg studerats och ef-
fektmåttet avsåg således inte effekten 
av nikotinplåster i styrkan 25/15/10 mg 
i kombination med inhalatorer. Även 
om studierna ifråga legat till grund för 
ett godkännande av kombinationsbe-
handling av nikotinplåster och niko-
tintuggummi eller inhalator, kunde re-
sultaten i studierna enligt NBL inte tas 
till intäkt för annonsens påståenden 
om effekten av nikotinplåster i styrkan 
25/15/10 mg och inhalatorer. Annonsen 
stred mot artikel 4 och 11 i Regler för 
läkemedelsinformation.

Med risk för att framstå som tjatig 
ser jag mig nödsakad att återigen ta 
upp den centrala betydelsen av artikel 
2 (102) i Regler för läkemedelsinforma-
tion. Även under våren och sommaren 
har de flesta ärendena hos IGMp och 
NBL handlat om tillämpningen av det 
grundläggande kravet att all informa-
tion för ett läkemedel skall ha den fast-
ställda produktresumén som saklig ut-
gångspunkt. Så sent som i det senaste 
numret av PI framhölls att den fråga 
man vid tillämpningen av bestämmel-
sen har att besvara är om uppgifterna/
påståendena i läkemedelsinformatio-
nen i sakligt hänseende håller sig inom 
den ram som följer av produktresumén eller 
om de går utanför denna. Där angavs ock-
så ett antal generella slutsatser som kan 
dras av praxis enligt artikel 2. Således 
kräver vid både läkemedelsinforma-
tion riktad till professionen och läke-
medelsinformation riktad till allmän-
heten, följande slag av påståenden ut-
tryckligt stöd i produktresumén.

• nya indikationer och doseringar 
(anges uttryckligen i artikeln)

• uppgifter om livskvalitet

• uppgifter om tid till effekt

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

Under våren och sommaren har påstå-
enden i läkemedelsinformationen om 
förbättrad/god livskvalitet fällts av 
NBL med motiveringen att produkt-
resumén för de marknadsförda läke-
medlen saknat uppgifter om livskvali-
tet: NBL1006/14, 1011/15 och 1014/15. I 
följande fall har under samma tid på-
ståenden om effekter fällts på grund av 
att dessa eller angivna effektmått inte 
funnits i det marknadsförda läkemed-
lets produktresumé: W1503/15, NBL 

1007/14, 1011/15,1013/15 och 1014/15. 
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