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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 3/2015  årgång 18
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 E-HÄLSA OCH JÄMLIK VÅRD 
 hetast i Almedalen

 LEDARSKAP 
”Pharma business” as usual

 NOVARTIS 
 – en gigant med 
stort hjärta



VI
HAR

FÖRÄNDRAT
LÄKARNAS

SYN
PÅ 

OPIOIDER
Våra kommunikationsinsatser till läkare har drivit på den utvecklingen. 

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

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

målgruppen uppfattar produkterna som likvärdiga. 

Caset visar att det går att påverka. Strikta regler och cementerade 

uppfattningar till trots. Det är många tacksamma för.

Sjukvårdsmarknaden med hård konkurrens om beslutsfattares 

uppmärksamhet har varit vår nisch i femton år. Hör av dig så förändrar vi 

även din målgrupps beteende tillsammans.

Idag får majoriteten av cancerpatienter med smärta effektiv 

smärtbehandling. Så var det inte för femton år sedan.

En sjukt bra byrå

www.lopgbg.se

031-779 99 90
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ledare

Höstens första utgåva

När man läser detta nummer kan man tro att vi uppmuntrar folk att byta 
arbete. Så är naturligtvis inte fallet. Men vi har flera artiklar som pekar 
mot arbetssökande och rekrytering. Två av dessa artiklar handlar om hur 
man lyckas bättre med att söka arbete ur ett praktiskt perspektiv, hur 
man skriver en cv och följer upp en intervju. Två andra artiklar handlar om 
rekryteringsstrategier och riktar sig mer till dem som rekryterar, det vill säga 
läkemedelsbolagen. Dessa artiklar leder i samma riktning – nämligen att     
man måste våga tänka annorlunda. 

Vi kan ibland här på redaktionen diskutera annonser vi lägger ut på Pharma 
Jobb och konstatera att den person som man efterfrågar blir lika svår att hitta 
som en vänsterhänt schimpans med körkort. Om man i en annons tar med allt 
på önskelistan finns det risk för att duktiga och utvecklingsbara personer med 
potential aldrig söker jobbet då deras cv inte lever upp till kravspecifikationen. 
Tänkvärt men säkert också svårt att våga tänka annorlunda.

Detta nummer innehåller också ett antal artiklar om digital hälsa. Ett ämne 
vi får läsa mer och mer om. Mycket pekar på att vi snart får se de stora 
aktörerna Google & Co även på ”vår” arena. Hur tacklar vi det?

Dessutom gör vi ett besök i Täby hos Nicklas och Niklas med flera på 
Novartis. Det är fjärde gången vi besöker bolaget. Senaste gången var 2006. 
Vad har hänt sedan dess?

Och på tal om att söka jobb och digital utveckling … Glöm inte att 
prenumerera – dels på vårt nyhetsbrev som håller dig uppdaterad om nya 
jobb (pharmajobb.se), dels på en blädderbar pdf-version av Pharma Industry 
(pharma-industry.se).

Niclas Ahlberg
chefredaktör
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People based solutions for the life science industry

www.mimerex.com

Vi genomför vårdprojekt i samarbete  
med sjukvården och läkemedelsindustrin

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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Scandinavian Data Sources – A gold mine 
for global RWE research 
#1 Partner of Choice for  
Real-World Evidence 
IMS Health real-world data (RWD) assets and analytical 
e ertise o ers yo  the ost co lete anony o s 
re istry and MR atient-le el data  enerated ro  

Sweden as well as other orthern ro ean co ntries

r ower l c sto i ed data ases le era e

  Unmatched access to real-ti e  anony o s 
o lation- ased data

  Expertise in EMR extraction, linkage and analysis

  Unique proprietary platform (CXP) to identify, 
extract and str ct re large ol es of data

  Experienced team with extensive stakeholder 
networks and glo al client relations

  Valuable collaborations with st dy sites, co ntry 
co ncils and acade ic gro s

IMS HEALTH 

lease oin s for an invitation-only 
event to disc ss ni e opportunities 
to generate real-world-evidence 
(RWE) in Scandinavia. 

To request your free invitation send an 
email to ne_marketing@imshealth.com

Event date  
November 20th, 09.30 –17.00     

Location  
Copenhagen Airport, Ellehammer Ballroom
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Morgan Eilenberg och Michael Arvidsson nya på Ashfield

Morgan Eilenberg, th, kommer när-
mast från en global position som Seni-
or Director, Commercial Lead på 
SOBI. Han har 14 års erfarenhet av att 
lansera och introducera nya läkemedel 
samt bygga globala team med mycket 
goda resultat. Michael Arvidssonkom-
mer närmast från Mercuri Urval där han 
har arbetat som konsult och Resear-
cher i snart 4 år. Han har en väl pas-
sande bakgrund och erfarenhet med 
en master i beteendevetenskap samt 
mycket goda professionella resultat.

– Eftersom vi under de senaste åren 
har haft en stadig tillväxt med ett ökat 
antal konsulter och konsulttjänster i hela 
Norden behövde vi kompletterande pro-
filer till vår organisation. Genom Mor-
gan Eilenberg och Michael Arvidsson 
kommer vi att ytterligare bredda vårt 
tjänsteutbud på nordisk basis då de 
kompletterar organisationen på ett 
mycket positivt sätt, säger Helena Ny-
rén, vd för Ashfield Nordic. 

(Källa: Ashfield)

Nya medarbetare på Hays

Före sommaren anställdes tre nya konsulter till Life Sciences-teamet på Hays. 
David Albenius har börjat som researcher, men blev nyligen befordrad till rekryte-
ringskonsult. Han kommer främst att arbeta med konsultlösningar och jobba nära 
Linda Tinelius, som har anställts som rekryteringskonsult tidigare i år. Hon har er-
farenhet av bemanningsbranschen sedan tidigare från bolag som Poolia och 
Manpower. Tillsammans ska de utveckla vår konsultverksamhet inom life scienc-
es med bland annat kunder som AstraZeneca, Shire och Johnson & Johnson.

Kristina Eliason har erfarenhet av mindre biotechföretag, försäljning och mark-
nad samt 8 års erfarenhet av forskning och utveckling på AstraZeneca. Hon kom-
mer i huvudsak arbeta med permanenta rekryteringar och främst med tjänster där 
man söker kompetenser från utlandet. 

(Källa: Hays)

Ida Strutt ny 
kommunika-
tionschef på 
Sanofi

Sanof i  Sver ige 
har rekryterat Ida 
S t ru t t  som ny 
kommunikations-
chef. Hon kom-
mer närmast från 
kommunikations-
by rån Re fo rm -
klubben, där hon 
arbetat som seni-
orkonsult och va-
rit en av grundar-
na och delägar-
na. Ida Strutt har 
arbetat med kommunikation de senaste 15 
åren, med allt från mediearbete och internkom-
munikation till varumärkesarbete och digitala 
kampanjer. Hon har även arbetat som presse-
kreterare för Socialdemokraterna i Stockholms 
läns landsting.

– Jag är väldigt glad över att få bli del av ett 
ambitiöst och målmedvetet team på Sanofi, sä-
ger Ida Strutt. Vi kommer att lansera flera nya 
läkemedel de närmaste åren och ett gott kom-
munikationsarbete kommer bidra till många 
människors hälsa. Det ska bli en spännande ut-
maning att vara en del av det. 

(Källa: Sanofi)

Catherine 
Pham till PCG

PCG Clinical Ser -
vices, har utnämnt 
Catherine Pham 
till ny Senior Qua-
lity Assurance Ma-
nager.

Catherine Pham 
ska säkerställa att 
processer och 
projekt uppfyller 
kundernas förvänt-
ningar, nationella 
och internationella 
regulatoriska krav 
samt PCG:s inter-

na kvalitetsstandarder. Catherine Pham har en 
doktorsexamen i läkemedelskemi och mer än 13 
års erfarenhet av kvalitetssäkring inom kon-
traktsforskning (CRO). Hon kommer närmast 
från Uppsala Clinical Research Centre (UCR) 
där hon arbetade som Lead QA. Catherine 
Pham har stor erfarenhet inom GCP-, GMP-, 
GCLP och ISO, samt djup kunskap om medi-
cinsk programvara och produkter. Hon började 
sin anställning hos PCG Clinical Services i au-
gusti. 

(Källa: PCG)

notiser och pressklipp

Från vänster: Kristina Eliason, Linda Tinelius och David Albenius.



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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Niklas Claesson ny affärsområdeschef på 
PharmaRelations

Niklas Claesson kommer närmast från Merck där 
han var Commercial Manager Sweden. Han har tidi-
gare arbetat som Sales Manager Diabetes inom Sa-
nofi och som Brand Manager Psychiatry på Pfizer. 
Niklas Claesson har också i fem år arbetat som Sales 
Representative CNS på Pfizer.

– Vi sökte en dynamisk ledare, vass säljare med 
erfarenhet och kontaktyta inom läkemedel i Norden, 
säger Fredrik Anjou, vd på PharmaRelations. Jag är 
otroligt nöjd att vi kunde rekrytera honom, han har ar-
betat med marknad och försäljning inom läkemedels-
industrin i närmare 20 år, i tre fantastiska bolag, Pfi-
zer, Sanofi och Merck. Han platsar verkligen i vår 
grupp och kommer att lyfta oss ytterligare ett snäpp. 

Kristin Bolund – ny rekryteringskonsult på 
PeakSearch Uppsala

Kristin Bolund är ny 
rekry teringskonsult 
på PeakSearch med 
ansvar för rekrytering 
inom l i fe sc ience i 
Uppsala. Hon har en 
gedigen erfarenhet av 
rekrytering till life sci-
ence- industr in och 
kommer senast från 
en befat tn ing som 
konsultchef med upp-
drag att matcha rätt 
konsulter till rätt uppdrag, inom områden som Quality 
assurance, Quality control, Regulatory affairs, farma-
kovigilans, forskning, utveckling och produktion. 

Kristin Bolund är utbildad cell- och molekylärbiolog 
från Uppsala universitet där hon under ett par år även 
forskade. Därefter var hon produktspecialist inom life 
science under 9 år, vilket innebar försäljning och 
marknadsföring av diagnostikprodukter. Här jobbade 
hon nära specialister och chefer både offentligt och 
inom industrin. 

(Källa: Peaksearch)

notiser och pressklipp

Gitte Strindlund och Peter Lundström till Progress

– Det här är ett samkört ”dream team” för oss, säger Robbin Grönstedt, vd på 
Progress PR. Gitte Strindlund och Peter Lundström har arbetat med gemen-
samma kunduppdrag sedan 2011, först på Mix PR och sedan på Narva.

Gitte Strindlund har haft ledande informationsuppdrag på Cancerfonden 
och Karolinska Institutet, och Peter Lundström har arbetat på Sveriges Radios 
vetenskapsredaktion och varit kommunikationsansvarig på ReAct, ett interna-
tionellt nätverk mot antibiotikaresistens.

– Vi får in två medarbetare med gedigen erfarenhet av att kommunicera ve-
tenskap. Det är otroligt värdefullt för många kunder i den hårt reglerade läke-
medelsbranschen, säger Robbin Grönstedt. 

(Källa: Progress)

Peder Sandqvist vinner PI-Invitational 2015

För tolfte gången spelades PI-Invitational. Tävlingen spelades på Wermdö Golf 
& Country Club i strålande sol. Vi lyckades ännu en gång träffa rätt dag väder-
mässigt. 47 personer hade samlats för att avgöra vem som för dagen var bästa 
golfaren. Peder Sandqvist, Nordic Infucare, gick runt banan på 72 slag, dvs. 
ett slag över banans par. Det gav honom 38 poäng som räckte till vinst. Vi tyck-
er att det är extra roligt när det är dagens lägsta bruttoscore som också är vin-
nare. Tvåa kom Joakim Lindberg och trea Erik Lund, Mölnlycke Healthcare.

Nästa år går tävlingen 1 september. Om du är anställd i läkemedelsindustrin 
och vill slåss om pokalen är du välkommen att höra av dig till oss.

Foto: Mikael Sjöberg

Från vänster Erik Lund, Peder Sandqvist och Joakim Lindberg 



 Vad du inte vet, det tar vi reda på.
När du söker ett korrekt beslutsunderlag för att få veta  allt om 
vad beslutsfattare, patienter, sjukvårdspersonal och allmänhet 
egentligen tycker, så kan vi hjälpa dig.
 TNS Sifo Navigare har lång erfarenhet av marknads-
undersökningar inom läkemedel, hälsa och sjukvård. Vi har både 
medicinsk kompetens och specialistkompetens om kan guida er 
för att få ut rätt information kring era frågeställningar. Kärnan i 
vårt erbjudande är vår expertis av att nå och förstå alla relevanta 

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

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

Förskrivare Sjuksköterskor

Beslutsfattare Patienter / anhöriga

Medicinsk kompetens Globalt samarbete Skräddarsydda lösningar

Specialister Djupintervjuer

Konsumenter / allmänhet

www.tns-sifo.se
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notiser och pressklipp

Mobilapp förbättrar följsamhet till behandling efter 
hjärtinfarkt 
Syftet med appen är att öka följsamheten till läkemedelsbehandling 
och motivera patienterna till viktiga livsstilsförändringar, som ett till-
lägg till de traditionella åtgärder som vidtas för att minska risken för 
en ny hjärtinfarkt.

– Följsamheten till den förebyggande behandlingen efter hjärtin-
farkt är i flera studier så låg som 50 procent och när vi i svenska 
kvalitetsregister mäter i vilken utsträckning våra hjärtinfarktpatienter 
uppnår målen för den förebyggande behandlingen är det endast 16 
procent. Vi har stora utmaningar i att förbättra detta, säger Chris-
toph Varenhorst, vid Akademiska sjukhuset och Uppsala Clinical 
Research Center (UCR).

I studien fick patienterna en unik möjlighet att vara mer aktiva i 
sin förebyggande behandling. 

I SUPPORT-studien randomiserades 174 patienter från 15 
svenska sjukhus till antingen ett interaktivt patientverktyg i form av 
en mobiltelefonapp, eller enbart en elektronisk följsamhetsdagbok. 
Patienterna var i genomsnitt 58 år och 85 procent var män. Vid stu-
diestarten hade 13 procent av patienterna diabetes och 21 procent 
var rökare. Det är första gången en följsamhetsstödjande och moti-
verande app som komplettering till traditionell sekundärprevention 
studerats på detta vis.

Det primära effektmåttet var en kombination av missade läkeme-
delsdoser och behandlingsuppehåll (så kallade icke-följsamhets-
händelser) registrerat i den elektroniska dagboken. Medelvärdet av 
antalet icke-följsamhetshändelser var signifikant lägre hos den akti-
va gruppen jämfört med kontrollgruppen (16.6 vs. 22.8 p=0.025) 
och följsamheten till ordinerad behandling var således signifikant 
högre i gruppen som använt appen.

Studien sponsrades av AstraZeneca och presenterades under 
den årliga kongressen ESC, European Society of Cardiology, i Lon-
don den 2 september. Vikten av god följsamhet till behandling för att 
undvika nya hjärthändelser. 

(Källa: Astrazeneca)

Health Solutions säl-
jer två affärsområden 
till ICT

– Vi fokuserar nu helt på vår 
specialitet, it-baserade sys-
temlösningar för uppfölj-
ning och kvalitetssäkring av 
vård och omsorg säger 
Martin Svensson, vd på 
Health Solut ions. Det ta 
innebär att vi kommer att 
kunna leverera än mer kvali-
ficerade och framtidssäkra 
lösningar för våra kunder. 

ICT koncentrerar sig på 
patientstöd och medicinsk 
telefonsupport. Ett femton-

tal medarbetare i Luleå och Uppsala berörs och samtliga erbjuds 
anställning i ICT, som i och med förvärvet byter namn till ICT Health 
Support AB.

Samtliga anställda i Health Solutions affärsområde för it i vård 
och omsorg kvarstår i bolaget. Både Health Solutions och ICT 
Health Support kommer ytterligare förstärka sin bemanning under 
hösten. 

(Källa: Health solutions)

Förslag på samordnad mätning av läkemedel i miljön

Miljö är ett av sju insatsområden inom den nationella läkeme-
delsstrategin (NLS). Arbetsgruppen för miljöindikatorer har nu 
lämnat förslag till Centrum för bättre läkemedelsanvändning 
(CBL-kansliet) och Socialdepartementet på 22 läkemedelssub-
stanser vars förekomst i vattenmiljö är relevant att bevaka i mil-
jön. I rapporten föreslås att Naturvårdsverket ska samordna 
uppföljningen av dessa läkemedelssubstanser, där ingår bland 
annat inflammationshämmande läkemedel, antibiotika och hor-
monstörande substanser. Huvuddelen av de läkemedelssub-
stanser som återfinns i den svenska miljön kommer från läke-
medel som passerar genom våra kroppar när vi använder dem. 
En mindre del kan även komma från att överblivna läkemedel 
spolas ner i toaletten i stället för att lämnas in på apotek.

Den nationella läkemedelsstrategins arbetsgrupp för miljöin-
dikatorer har avrapporterat sitt arbete om ”mätning av läkeme-
delshalter i miljön”, vilket skett i samverkan med Uppsala univer-
sitet. Det är viktigt att följa koncentrationen av olika läkemedels-
substanser i miljön över tid för att utvärdera effekten av genom-
förda insatser, till exempel råd kring läkemedelsförskrivning eller 
kampanjer kring kassation av läkemedel. Redan idag görs mät-
ningar av läkemedelssubstanser i miljön av många olika aktörer 
som t.ex. landsting. En ökad samordning av uppföljningen bidrar 
till att de offentliga resurserna används bättre och att miljödata 
och den samlade kunskapen blir mer systematiskt. Några av de 
föreslagna substanserna finns redan med i något av Naturvårds-
verkets miljöövervakningsprogram, alternativt är upptagna på 
”Watch List” inom ramen för EU:s så kallade vattendirektiv. Där-
utöver föreslår arbetsgruppen ytterligare ett antal substanser 
baserat på diskussioner och inspel från bland andra Landsting-
ens nätverk för läkemedel och miljö, forskningsprojektet Mist-
raPharma och Svenskt Vatten. 

(Källa:Läkemedelsverket)

AMRA och Pfizer i samarbete för att identifiera de 
som löper störst risk metabola sjukdomar

AMRA meddelar att de har ingått ett unikt internationellt samar-
bete med Pfizer Inc. för att undersöka sambandet mellan fett 
och muskelfördelning i kroppen och den metaboliska hälsan, 
vilket inkluderar riskfaktorer för sjukdomar såsom fetma och di-
abetes.

AMRA kommer tillsammans med Pfizer att analysera mät-
ningar från fett och muskelmassa genom bilder tagna med mag-
netkamera (MR) på 7000 personer från det brittiska Biobanks 
register. Syftet med samarbetet är att bidra till att ge en bättre 
förståelse för sambandet mellan kroppssammansättning och 
risk för fetmarelaterade sjukdomar, och att få en bredare förstå-
else för premisserna som är kopplade till kroppssammansätt-
ning.

Studien kommer att använda AMRAs standardiserade mät-
teknik och analys, AMRATM Profiler Research, som översätter 
magnettomografer i fett och muskelmätningar via en molnbase-
rad tjänst. Det möjliggör insamling av MR-bilddata på bara sex 
minuter, på det sättet minskar kostnaderna avsevärt för att ana-
lysera kroppssammansättningen. I samarbetet levererar, AM-
RATM Profiler Research, analys av exakt bukmått och distribu-
tionen av fett och muskler i buken och på låren vilket i slutändan 
gör det möjligt för avancerad fenotypbestämning av patienterna.

(Källa:AMRA)

ICT Health Support AB
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Sverige har en lång och stolt historia som en forsk-
ningsnation med allt från Alfred Nobel till life sci-
ence-bolag i framkant, men nu står branschen inför 

en tuff utmaning att upprätthålla sin spetskompetens inom 
forskning och utveckling. Konkurrensen om rätt kompe-
tenser blir allt tuffare, med konsekvensen att löner skjuter i 
höjden, projekt blir försenade och belastningen på anställda 
ökar. För att råda bukt på problemet måste arbetsgivare 
rekrytera smartare och bli bättre på att söka och hitta rätt 
kompetens, samtidigt som arbetssökande kan bli bättre på 
att framhäva sina kunskaper och egenskaper. 

Behovet växer snabbare än utbudet
Hays Global Skills Index är en årlig undersökning som jämför 
arbetsmarknader i 31 länder världen över. Undersökningen 

grundar sig på flera indikatorer, bland annat utbildnings-
system, sysselsättningsgrad och lönetryck, som tillsam-
mans ger en bild av hur arbetsmarknaden utvecklas i res-
pektive land. 

Resultaten pekar på att den globala kompetensbristen 
förvärras. I Sverige visar det sig framför allt genom ett ökat 
lönetryck. Ett problem för de länder som nu återhämtat sig 
från finanskrisen är att behovet av kvalificerad arbetskraft 
växer snabbare än utbudet.

Kompetensbristen är särskilt alarmerande inom högkva-
lificerade branscher som forskning, teknik och IT. Det kan 
tyckas orimligt med tanke på att vi i Sverige utbildar oss 
mer än någonsin. Men problemet är inte att vi inte utbildar 
oss, det är att vi utbildar oss till fel saker. Akademiker skaf-
far kunskaper som helt enkelt inte är efterfrågade.

I takt med sjunkande omsättning och nedskärningar har den svenska life 
science-sektorn halkat efter internationellt. En av de främsta orsakerna till den 
negativa utvecklingen är kompetensbristen inom högkvalificerade yrken. Det 
visar Hays Global Skills Index, en undersökning som tagits fram i samarbete 
med Oxford Economics. 
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En annan utmaning är att högre utbildningar inte är till-
räckligt flexibla för att möta näringslivets föränderliga be-
hov. Behoven på arbetsmarknaden kan svänga snabbt och 
ofta hänger inte lärosätena med att uppdatera allt från kurs-
utbud till läroplaner. Här har politiker, lärosäten och nä-
ringslivet ett gemensamt ansvar att samarbeta närmare för 
att säkra den fortsatta kompetensförsörjningen.

Ett exempel på hur högre utbildningar och näringslivet 
inte matchar är avsaknaden av praktisk erfarenhet hos ny-
utexaminerade. På en hårt konkurrensutsatt arbetsmarknad 
är det ofta väldigt svårt att få ett första jobb. Kandidater 
med stark koppling till arbetslivet som fått praktik under 
utbildning, exempelvis de som läst till apotekare, premieras 
ofta i rekryteringsprocesserna.

Tips till dig som rekryterar
Arbetsgivare får allt svårare att tillgodose sina rekryte-
ringsbehov eftersom tillgången på de kompetenser bran-
schen är i behov av helt enkelt är bristfällig. Lösningen blir 
ofta att rekrytera från konkurrenterna. Det kan vara rätt 
ibland, men är långt ifrån det enda alternativet.

Se över behovet. Företag har ofta en tydlig bild av vem de 
vill ha till en viss tjänst, men försök att inte fastna i invan-

da banor. När en medarbetare slutar behöver ersättaren inte 
nödvändigtvis ha exakt samma kompetenser och egenska-
per. Ibland kan det vara en fördel att tänka om och tänka 
nytt! Titta inte bara på nuläget utan även vad som krävs av 
den anställde inom ett par år. Se det som en möjlighet att 
göra en förändring. 

Tänk både kort- och långsiktigt. En växande trend är tem-
porära uthyrningar, som är ett kostnadseffektivt sätt att 
snabbt få tillgång till specialister och chefer inom bland 
annat HR, ekonomi, marknad eller IT. Ett typiskt uppdrag 

Problemet är inte att vi 
inte utbildar oss, det är 

att vi utbildar oss till fel saker. 
Akademiker skaffar kunskaper 
som helt enkelt inte är efter-
frågade.
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är att en specialist på sex månader lanserar en ny produkt 
eller tjänst och måste få mycket på plats på kort tid.

Se upp för felrekryteringar. Ibland måste det rekryteras 
snabbt, men tänk på att en felrekrytering kan komma att 
kosta uppemot 700 000 kronor. Många arbetsgivare gör 
misstaget att enbart se rekryteringar som processer. Ett ex-
empel på detta är talent centers i stora bolag, där personer 
utan specifik kunskap om branschen rekryterar specialister. 
Rekryteringen bygger ofta på standardfrågor och färdiga 
mallar utan djupare insikt om marknaden, tjänsten i fråga 
eller kandidatens expertis. Det är inte någon bra förutsätt-
ning för en lyckad rekrytering.

Prioritera kandidatens personliga egenskaper. Arbetsgivare 
har ofta en väldigt tydligt kravprofil när det gäller kompe-
tenser. Men den bästa kandidaten är inte alltid den som har 
längst erfarenhet. De personliga egenskaperna är den vik-
tigaste faktorn för hur personen ska lyckas i sin nya tjänst 
och att passa in i företagskulturen. I många fall kan en kan-
didat skaffa sig nödvändiga kompetenser i den nya tjänsten 
och via mentorprogram. 

Sök kandidater utanför Sverige. De flesta av våra kunder 
söker i första hand svensktalande kandidater, även om det 
i många fall inte är nödvändigt för tjänsten. Sverige är inte 
längre en isolerad arbetsmarknad och arbetskraftinvand-
ringen är en allt viktigare del av vår fortsatta kompetens-
försörjning. Jag märker en ökad efterfrågan på väletable-
rade internationella nätverk och när det saknas kompeten-
ser här hemma måste branschen vända blickarna utåt. 

Satsa på mentorprogram och kompetensutveckling. Ett sätt att 
säkra en fortsatt kompetensförsörjning är mentorprogram. 
Det kan göras på flera olika sätt. Dels genom att slussa in 
nyanställda och ge dem de verktyg de behöver i sin tjänst 
och för att utvecklas. En annan variant är att samarbeta 
med lärosäten och erbjuda mentorprogram till studenter. 
Det är ett bra sätt att närma sig och lära känna talangfulla 
akademiker. Kandidaterna får också en betydligt kortare 
startsträcka om det blir aktuellt med en anställning.

Bygg företagets varumärke. Employer branding blir allt vik-
tigare både för att locka nya och behålla gamla medarbe-
tare, i synnerhet när lönen blir mindre viktig som konkur-
rensmedel. De mest attraktiva företagen är de som vet vilka 
de är och vad de står för. Bygg en tydlig identitet och skapa 
ringar på vattnet genom att satsa på de anställdas utveck-

ling och välmående. Hitta också sätt att hjälpa företagets 
anställda i karriären. Dagens arbetsmarknad är väldigt rör-
lig och att byta jobb med jämna mellanrum ser många som 
naturligt. Genom att vårda relationen till avgående och ti-
digare anställda ökar chansen att de i framtiden söker sig 
tillbaka till företaget. 

Tips till dig som söker jobb
Som rekryteringskonsult är jag ofta ute och träffar unga, 
hungriga forskarstudenter. Många beskriver det som en 
chock när de inser hur svårt det är att få jobb efter studi-
erna. Ofta söker de sig till utlandet eller byter bana helt, 
vilket innebär att deras akademiska kunskaper och kom-
petenser förblir outnyttjade. För dig som vill satsa på en 
karriär i Sverige finns det några saker du kan göra för att 
öka dina chanser. 

Planera din karriär. Få vet vad som efterfrågas av indu-
strin. Ett misstag som många akademiker gör är att de väl-
jer utbildningar där det finns ett överskott av arbetskraft 
och väljer bort sektorer där det i dag råder brist på kompe-
tent personal. Satsa på en utbildning där efterfrågan på ar-
betskraft är eller förutsägs bli god.

Håll din Linkedin-profil uppdaterad. För många rekryterare 
är Linkedin ett viktigt verktyg för att hitta kandidater. Öka 
dina chanser att bli sedd genom att skapa en profil som du 
håller uppdaterad. Framhäv dina erfarenheter och kompe-
tenser, men överdriv inte. Att förställa sig eller spela en roll 
genomskådas lätt och skapar onödiga frågetecken.

Se över dina nätverk. Alla har ett nätverk, även de som inte 
arbetat särskilt länge. Tänk igenom och använd dina per-
sonliga kontakter, för det är ett av de bästa sätten att hitta 
jobb och ta sig vidare i karriären. Även om du inte är på väg 
att byta arbetsplats i dag kan situationen snabbt förändras. 
Ta dig tid att hålla dina relationer levande, då håller du dig 
kvar i medvetandet hos dina kontakter och chanserna ökar 
att de tänker på dig om något intressant dyker upp. Det kan 
räcka med ett meddelande på Linkedin eller en lunch någon 
gång i halvåret. 

Kontakta rekryteringsföretag. Precis som med ditt person-
liga nätverk kan det löna sig att göra sig påmind hos rekry-
terare. Även om de inte har någonting som passar just nu 
är chansen stor att något dyker upp längs vägen. En profes-
sionell rekryterare har väldigt god insikt i arbetsmarknaden 
och kan mycket väl hitta en karriärmöjlighet som du inte 
sett på egen hand. Tänk på att det finns specialiserade re-
kryterare för många olika typer av branscher och roller, öka 
dina chanser genom att kontakta rätt person! 

Var nyfiken och intresserad. Det visar att du vill lära dig 
och utvecklas. Även om meriter och erfarenhet är viktigt, 
är det ofta den personliga kontakten som fäller avgörandet. 
Inom forskning och utveckling arbetar man oftast i team, 
tvärfunktionellt mellan olika discipliner, och då är det vik-
tigt att du demonstrerar en vilja att samarbeta och dela med 
dig av dina kunskaper. 

Tänk nytt. För många disputerade är det en akademisk 
karriär som lockar, men väldigt få får en anställning i aka-
demin. Många känner då att det är svårt att hitta andra 
arbetsgivare där deras kompetens passar in. Men långt ifrån 
alla tjänster kräver en doktorsexamen och ofta kan dina 

Framgångsreceptet för 
både arbetsgivare och 

arbetstagare innehåller initiativ-
rikedom, flexibilitet och en stor 
dos kunskap om branschens 
utveckling.
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kompetenser komma till nytta även i andra roller. Exem-
pelvis minskar efterfrågan på traditionella säljare till för-
mån för experter inom vissa terapiområden, eftersom de 
kan diskutera produkten i fråga med avseende på säkerhet, 
effektivitet och hälsoekonomi. 

Forma dina egen framgång
Resultatet från Hays Global Skills Index tyder på att kompe-
tensbristen fortsätter. Som vid alla stora förändringar, likt 
den som sker nu på arbetsmarknaden inom högkvalificera-
de yrken, finns det både vinnare och förlorare. Framgångs-
receptet för både arbetsgivare och arbetstagare innehåller 
initiativrikedom, flexibilitet och en stor dos kunskap om 
branschens utveckling. Svenska life science-branschen har 
nu ypperliga förutsättningar att ta ledarflaggan i en fråga 
som gäckar industrin globalt, men då krävs det att både 
näringsliv och utbildningsväsende samarbetar i mycket 
högre utsträckning.

 

HAYS GLOBAL SKILLS INDEX
Genom att titta på en omfattande och detaljerad uppsättning 
makroekonomiska och arbetsmarknadspolitiska indikatorer i 
30 länder, sammanfattar Hays Global Skills Index utmaning-
arna arbetsgivarna kommer att möta i konkurrensen om den 
bästa arbetskraften.

Rapporten har tagits fram av Hays i samarbete med Oxford 
Economics. Indexet skapades med hjälp av sju olika huvud-
indikatorer, som alla bidrar till det slutliga indexvärdet för att 
mäta det tryck som möter enskilda marknader i jakt på kom-
petent personal.

HELENA MARTEUS
PHD, Division manager, Life sciences

Hays Specialist Recruitment
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sjukvården fortsatt tolkningsföreträde
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läkemedel som säljs i Sverige.

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF    Box 17608, SE -118 92 Stockholm    Tel +46 8 462 37 00    E-mail info@lif.se    www.lif.se    www.fass.se

Läs av koden och kom till prenumerationssidan.

LIF201509

Läs mer på www.life-time.se

Läs mer på www.life-time.se

Läs mer på www.life-time.se



18   pharma industry nr 3-15

ledarskap

”Pharma business”   
När läkemedelsbranschen 
ska rekrytera ny personal 
säger de ofta att de vill 
föryngra och förnya sin 
säljstyrka. Men i slut ändan 
väljs de mindre er farna kan-
didaterna alltför ofta bort till 
förmån för de mer rutinerade. 
Så kan det inte fortsätta, 
menar Ola Gustavsson på 
PharmaRelations. Han vill 
lyfta frågan kring viljan 
eller förmågan att rekrytera 
mindre erfarna kandidater 
som en del i mångfaldsar-
betet och därmed motverka 
likriktningen inom läke-
medelsindustrin.
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Många av dagens säljare är sprungna ur 1980- 
och 90-talens LIF/RUFI-utbildning, och kan ha 
många namn: läkemedelskonsulenter, säljare, 

produktspecialister, account managers eller distriktsansva-
riga. Grovt förenklat kan man beskriva nyrekryteringarna 
till industrin de senaste 45 åren så här: 1980-talet domine-
rades av sjuksköterskor, vårdlärare, ekonomer och office-
rare, under 1990-talet rekryterades främst apotekare och 
ekonomer medan det sedan i början av 2000-talet främst 
rekryterats enstaka apotekare, en trend som verkar bestå. 

Tillskotten av nyrekryteringar under de senaste tio åren 
inom läkemedelsindustrin ligger på en alldeles för låg nivå, 
framför allt till positioner inom försäljning och marknads-
föring. Konsekvenserna av detta för både enskilda läkeme-
delsföretag och för industrin i sin helhet blir en osund lik-
riktning. 

Dock har, under de senaste 10–15 åren, ett flertal inter-
nationella läkemedelsföretag på den svenska marknaden i 
omgångar omorganiserat och omstrukturerat sina svenska/
nordiska dotterbolag. Bland annat har man kraftigt minskat 
sälj- och marknadsorganisationerna. Vilka konsekvenser 
för detta med sig för möjligheten att upprätthålla en dyna-
misk och utvecklande bransch? Vad har detta fört med sig 
när det handlar om möjligheten för unga, nyutexaminerade 
talanger att ta sig in i industrin? Status quo kan tyckas vara 
ett gångbart begrepp i sammanhanget.

Mångfald i organisationen utvecklar
När det handlar om rekrytering är det inte alltför ovanligt 
att köra på säkra kort snarare än att chansa för att vinna. 
Jag vill hävda att det är en större chansning att enkom köra 
på säkra kort eftersom man då riskerar att dränera organi-
sationen på innovationskraft, kreativitet och på sikt även 
konkurrenskraft.

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds 
universitet, menar att begreppet diversity management (en 
strategi för att leda och hantera olikheter och likheter i ett 
företag eller en organisation) har växt eftersom mångfald 
har fått en ökad vikt under de senaste 30 åren. Det handlar 
om hur företag kan dra nytta av mångfald för att skapa ef-
fektivitet i organisationen. Mångfald associeras enligt Mats 
Alvesson med kön, etnicitet, sexuell läggning, religion och 
ålder, detta inkluderas inom diversity management. 

HR-arbete med inriktning på diversity management 
innebär att genom rekrytering, utbildning och utveckling 
ökar organisationens effektivitet genom att skapa mångfald 
på arbetsplatsen. Effektiviteten ökar eftersom mångfald 
ökar kreativiteten och innovationsförmågan inom organi-
sationen.

Jämställdhetskonsulten Hanna Glans skriver i en rapport 
för Sydsvenska Handelskammaren (Nr 1/2010) att en vanlig 
drivkraft för diversity management är förbättrade möjlig-
heter att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. 
Mindre lyckade rekryteringar och outnyttjad kompetens 
kostar garanterat stora pengar. Men det minskar även med-
arbetares ambitionsnivå och möjligheterna att utvecklas i 
takt med att omvärlden förändras. I rapporten visar Hanna 
Glans på undersökningar där mångfald i arbetsgrupper le-
der till effektivitet, ökad förmåga att utveckla medarbetare 
och ett bättre ledarskap. Nya perspektiv på verksamheten, 
bredare kontaktytor och ett hälsosammare arbetsklimat är 
andra aspekter som ofta lyfts fram. Diversity management 
handlar om att se, uppskatta och tillvarata medarbetares 
kompetenser på ett sätt som ger lönsamma effekter för verk-
samheten. 

Hanna Glans skriver att det inte sällan hörs uttalanden 
om vikten av att vårda kundrelationer, om att sätta kunden 
i fokus och att kunden är företagens viktigaste tillgång. 
Frågan är hur väl det stämmer i praktiken. För att öka kund-
nöjdheten, nå nya kundgrupper och förstå nytillkomna öns-
kemål och behov, behöver företag känna sina kunder väl. 
Tidigare har företag inte haft något större intresse av att 

    as usual?

Tillskotten av ny   -
rekry teringar under 

de senaste tio åren inom 
läkemedels  industrin l igger 
på en alldeles för låg nivå, 
framför allt till positioner 
inom försäljning och mark-
nadsföring.
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identifiera sina kunder ur till exempel ett köns-, ålders- el-
ler etniskt perspektiv. Kunderna har troligen betraktats som 
en ganska likartad grupp, med liknande behov och värde-
ringar. Hanna Glans menar att en drivkraft för arbete med 
diversity management handlar om att öka förståelsen för 
mångfalden bland kunderna och inte minst att få upp ögo-
nen för potentiella kundgrupper som man missat och som 
kan ge nya möjligheter till expansion av verksamheten. 

Använd idrottsvärlden som exempel
Jag anser att det är oerhört viktigt att lyfta frågan kring 
viljan eller förmågan att rekrytera nyutexaminerade eller 
mindre erfarna kandidater som en del i mångfaldsarbetet 
för att få in nya erfarenheter och synsätt och därmed mot-
verka likriktningen inom industrin. Ett parallellt tankeex-
periment kan göras med fotbollsvärlden i så motto att ett 
lag knappast kommer att vinna Champions League om det 
består av enkom 33–34-åriga centerforwards. Nej, för att 
lagspelet ska fungera optimalt krävs diversifierade spets-
kompetenser och dessutom påfyllning underifrån av nya 
hungriga talanger som kan utmana och få de rutinerade att 
prestera mer och bättre. 

Samma tankesätt anser jag kan appliceras på före-
tagsvärlden i allmänhet och naturligtvis också på läkeme-
delsindustrin i Sverige.  

Det jag talar om är vikten av att försöka motverka lik-
riktning i en bransch som redan lider av brist på innova-
tionskraft. Det är viktigt att läkemedelsindustrin vågar 
skapa organisationer som består av mixade erfarenhetsni-
våer. Ett företag som satsar på en taktik med utbyte av er-
farenheter och idéer över generationsgränser har förmod-
ligen bäst utgångsläge att vara livskraftigt och innovativt 
på längre sikt. Troligen finns det inte någon universallös-
ning för att närma sig den perfekta mixen i personalstyrkan, 
men några åtgärder kan vara: 

• Utarbeta en plan för generationsväxling på företaget.

• Lär av varandra internt.

• Hitta talangerna tidigt, arbeta strategiskt och professio-
nellt med employer branding, det vill säga att lyfta fram det 
speciella med just ditt företag.

• Skapa program för hur man lotsar in och introducerar nya 
talanger i organisationen. Sådana program kan förslagsvis 
vara att jobba med traineeprogram och/eller utveckla sam-
arbeten med universitet och högskolor där fokus ligger i att 
skapa och upprätthålla bilden av läkemedelsföretaget som 
det som de största talangerna vill arbeta på.

Fem nyckelfaktorer för att identifiera potentiella 
medarbetare
Claudio Fernández-Araoz, senior adviser på headhuntingföre-
taget Egon Zehnder, ställer i en artikel i Harvard Business 
Review den retoriska frågan om morgondagens talangjakt: 
Hur kan en person, som verkar så kvalificerad och kompe-
tent för en roll, ändå misslyckas så kapitalt, medan en an-
nan medarbetare – utan relevant kompetens och erfarenhet 
– gör perfekt ifrån sig? (Artikeln finns på https://hbr.org/
search?term=talent+spotting)

Svaret, menar Claudio Fernández-Araoz, handlar om po-
tential – det vill säga förmågan att snabbt anpassa sig och 
växa in i dagens allt mer komplexa roller och miljöer. Han 
pekar på fem nyckelindikatorer för att identifiera potential 
för framtida prestationer:

• Rätt motivation. Har ett brinnande engagemang och stora 
ambitioner men är också ödmjuk i sin strävan att uppnå de 
kollektiva målen.

• Nyfikenhet. Söker nya upplevelser, kunskap och feedback. 
Är öppen för lärande och förändring.

• Insiktsfull. Har förmågan att söka och bearbeta informa-
tion kring nya möjligheter.

• Engagemang. Kan använda både känslor och logik för att 
på ett övertygande sätt kommunicera en vision och få kon-
takt med människor.

• Beslutsamhet. Kämpar stenhårt för sin sak och låter sig 
inte nedslås av svårigheter och motgångar.

För att lagspelet ska 
fungera optimalt krävs 

-
ser och dessutom påfyllning 
underifrån av nya hungriga 
talanger som kan utmana och 
få de rutinerade att prestera 
mer och 
bättre. 

Det är en större chans-
ning att enkom köra på 

säkra kort eftersom man då 
riskerar att dränera organisa-
tionen på innovationskraft, 
kreativitet och på sikt även 
konkurrenskraft.
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Hur ska talangerna leva upp till den höga po-
tential du har upptäckt i dem? I stället för att 
pusha dem uppför karriärstegen gäller det att 
erbjuda utvecklingsmöjligheter som driver dessa 
personer utanför sina komfortzoner, menar Clau-
dio Fernández-Araoz. Ge dem svåra men uppnå-
eliga utmaningar, eliminera distraktioner, enga-
gera dem i ett större team och i organisatoriska 
mål. Enligt detta tankesätt skulle ett digert cv 
med faktiska kompetenser inte längre ha samma 
betydelse, vilket kan kännas skrämmande. 

Hire attitude – train skills (anställ inställning 
– träna färdighet) är ett slitet men väldigt pas-
sande och tänkvärt mantra som skulle kunna 
appliceras i detta ämne. Närmare 85 procent av 
resultatet på den insats du lägger ner på jobbet 
kan härledas till det sätt du tar dig an dina ar-
betsuppgifter, resterande del ligger i de färdig-
heter du besitter. 

Naturligtvis finns det företag som arbetar ex-
emplariskt med att attrahera och rekrytera nya 
talanger till sin verksamhet. Dessa läkemedels-
bolag är beredda och klarar av att rekrytera unga 
och driftiga kandidater och oprövade kort med 
potential för att sedan utbilda dem internt exem-
pelvis inom ett specifikt terapiområde. 

Om ditt företag inte redan påbörjat eller tänkt 
tanken att starta ett strategiskt arbete för att att-
rahera och rekrytera de bästa talangerna med 
störst potential, tänk om – tänk nytt! Risken är 
annars att ni på sikt hamnar efter resultatmäs-
sigt. Och när det är dags att gå på offensiven be-
står laget enkom av defensiva mittfältare…

OLA GUSTAVSSON
Affärsområdeschef rekrytering

PharmaRelations

Diversity management: en strategi för att leda och 
hantera olikheter och likheter i ett företag eller en 
organisation.

Bland våra kunder finns AbbVie, Abigo, AXA, Boehringer Ingelheim, Cederroth, Continental,  
CSL Behring, GoGreen, GSK, Hultafors, Kungsörnen, Kvalitetsmässan, Lantmännen, Lundbeck,  

MAQUET, MSD Animal Health, Mölnlycke Health Care, Novartis, Otsuka, Roche, Semper,  
SKF, UCB Nordic, Unilever & Wellspect.

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

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

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

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

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

Ellermore AB    Göteborg    Stockholm    www.ellermore.com
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Det var som vanligt en späckad 
vecka och antalet seminarier 
nådde nästan samma nivå 

som under förra året – hela 3 465 ar-
rangemang. Det slogs rekord när det 
gäller antalet unika arrangörer – en 
ökning från förra årets 1 459 till årets 

1 645. Arrangörer av seminarierna 
var framför allt intresseorganisatio-
ner (29,8 procent) och företag (26,2 
procent). Samtidigt var antalet unika 
politiker som deltog i arrangemangen 
förhållandevis lågt – av totalt 6 526 
medverkande var endast 489 politiker. 

Liksom i fjol toppade vård- och om-
sorgsområdet listan över de ämnen 
som avhandlades. Hela 322 arrange-
mang berörde detta område. Därför är 
det också ganska naturligt att ansva-
rige statsrådet Gabriel Wikström (S), 
kommer på fjärde plats när det gäller 

ALMEDALEN 2015:  
E-hälsa och jämlik vård hetast

almedalen
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Trots förra årets rekord – ett år med dubbla valrörel-
ser – märktes ingen negativ trend i Almedalen 2015. 
Hela 35 000 besökare beräknas ha gästat veckan, vil-
ket gör årets Almedalsvecka till den mest välbesökta 
genom tiderna. I år klev intresseorganisationerna fram 
och tog både den största platsen och uppmärksamhe-
ten – och organisationerna stod även som värdar för 
flest seminarier.  Det visar att allt fler vill vara med 
och påverka under politikerveckan. Almedalsveckan 
2015 präglades också av nyfikenhet efter förra årets 
maktskifte – nya ministrar tog plats i paneler och nya 
partiledare höll tal på scenen i den grönskande Al-
medalsparken. Flest åhörare, 4 800, lockade statsminis-
ter Stefan Löfven när han talade på måndagskvällen.

de flitigaste ministrarna under veckan 
– han deltog i 14 arrangemang. Helene 
Hellmark Knutsson (S), minister för hö-
gre utbildning och forskning, deltog i 
12 arrangemang. Forskning är ett om-
råde som växt i jämförelse med förra 
året – då bjöds 75 och i år 111 arrange-
mang om forskningsfrågor.

Almedalsveckans kansli fortsätter 
sin satsning på tillgänglighet. I år möj-
liggjorde man för besökarna att, genom 
kalendariet, se vilka programpunkter 
som syntolkades och vilka arrange-
mang som var tillgängliga för personer 
med rullstol. 

Läkemedelsbranschen var självklart 
också på plats för att engagera, mingla 
och sprida kunskap – inte minst om 
frågor kring folksjukdomar och hur vi 
ska nå en mer jämlik vård. 

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, 
stod, liksom förra året, som värd för sex 
evenemang. I år släppte också LIF fyra 
rapporter, framtagna av Forum for 
Health Policy, bland annat om klinisk 
forskning. Även LIF:s medlemsföretag 

var aktiva under veckan. Bristol Myers-
Squibb höll fyra seminarier, Roche och 
MSD höll vardera tre och Janssen, Cel-
gene, Sanofi, Takeda, Pfizer, AbbVie 
och Amgen anordnade två seminarier 
var. Även Novartis, Biogen, AstraZe-
neca, Novo Nordisk, Lilly, GSK och 
Bayer höll seminarier under veckan. 
Många arrangerades i samarbete med 
patientföreningar – och i vissa fall med 
branschkollegor. 

Utöver detta sågs många represen-
tanter från läkemedelsföretag delta i 
mingel och som åhörare vid högnivå-
seminarier, inte minst inom vård- och 
innovationsområdet. 

Vårdprofilerade politiker aktiva
Vid sidan av ministrar sågs många 
välkända ansikten i Almedalen, vissa 
oftare än andra. Emma Henriksson (KD), 
ordförande i socialutskottet, deltog i 
hela 18 arrangemang, däribland ett se-
minarium om jämlik hälsa med fokus 
på äldre – anordnat av Pensionärernas 
riksorganisation, PRO. På seminariet 
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deltog också riksdagens socialutskotts 
vice ordförande Veronica Palm (S), som 
totalt medverkade i nio arrangemang. 
Utöver socialutskottets presidium var 
Barbro Westerholm (FP) en av de mest 
synliga riksdagspolitikerna. Hon del-
tog i 16 arrangemang – däribland en 
paneldiskussion kring hjärt- och kärl-
sjukdomar, anordnad av Riksförbundet 
HjärtLung. 

Även en lång rad landstings- och re-
gionpolitiker fanns på plats för att dis-
kutera både lokala och nationella vård-
politiska angelägenheter. 

Också i år handlade många semina-
rier om hur vi ska nå jämlik vård ur ett 
såväl demografiskt som socioekono-
miskt perspektiv. Stora folksjukdomar 
som diabetes, cancer och hjärt-kärl-
sjukdomar stod återigen i fokus. 

En uppstickare i år var området ny 
teknik och e-hälsa. Många ville disku-
tera hur e-hälsa ska bli ett starkare 
verktyg i arbetet för en bättre och mer 
framgångsrik vård. En het fråga som 
också debatterades var kompetensför-
sörjning och nivåstrukturering inom 
vården, något som företrädare för såväl 
landsting som yrkes- och fackförbund 
fokuserade starkt på under årets Al-
medalsvecka. 

Bland riksdagspartierna lyfte Cen-
terpartiet och Vänsterpartiet vårdfrå-
gan under sina respektive partidagar. 
Centerpartiet, som inledde Almedals-
veckan, anordnade ett samtal om anti-
biotikaresistens där bland annat parti-
ets Europaparlamentariker Fredrick Fe-
derley deltog. Vänsterpartiet stod i slu-
tet av veckan som värd för ett semina-
rium om jämlik vård – med fokus på 
styrmodeller. 

Jämlik vård – och vägen dit, disku-
terades också under det seminarium 
som Sveriges kommuner och landsting, 
SKL, anordnade. Inledningsvis fastslog 
panelen, där bland annat Agneta Karls-
son, statssekreterare vid Socialdeparte-
mentet, ingick, att Sverige inte har en 
jämlik vård. Under samtalet rådde ock-
så stor enighet om att vårdpersonal 
över hela landet måste ha tillgång till 
samma kunskap. För att nå detta mål 
bör fler vårdprogram tas fram – även 
inom primärvården. I samband med 
seminariet lanserade SKL också en rap-
port, ”Så blir vården jämlik”.

E-hälsa är ett viktigt område för re-
geringen, det framkom bland annat när 

folkhälso-, sjukvårds- och idrottsmi-
nister Gabriel Wikströms talade vid E-
hälsomyndighetens seminarium. E-
hälsa var ett ämne som diskuterades 
flitigt i många fora, och även aktörer 
som inte direkt kan kopplas till vård-
sektorn valde att satsa på e-hälsa, till 
exempel företag som Telia.

Kompetensförsörjning som en viktig 
framtidsfråga var något som Region 
Skåne, tillsammans med Statistiska 
centralbyrån, tog upp. Inom Region 
Skåne är specialistsjuksköterskor en 
bristvara och man ser ett klart behov 
av utökade utbildningsplatser för att 
garantera tillgången även i framtiden. 
Region Skåne har också en utmaning i 
att behålla sjuksköterskor i Sverige – i 
stället för att de väljer att arbeta i 
grannländerna Norge och Danmark. 

Nya partiledare – utan visioner för 
vården?
Under årets vecka fick publiken se 
två nya partiledare göra entré på Al-
medalsparkens scen. Ebba Busch Thor, 
som i april efterträdde tidigare soci-
alministern Göran Hägglund som par-
tiledare för Kristdemokraterna, och 
Anna Kinberg Batra, som i januari tog 
över som Moderatledare efter Fredrik 
Reinfeldt.  

De åhörare som väntat att Göran 
Hägglunds efterträdare skulle fortsätta 
på det socialpolitiska spåret skulle 
snabbt bli besvikna. Ebba Busch Thor 
valde att ägna den största delen av sitt 
tal åt försvarspolitiska frågor med in-
riktning på bekämpning av terrorism.  

Inte heller den nya moderatledaren 
valde att lyfta upp sjukvård under sitt 
Almedalstal – i stället låg fokus även 
fortsättningsvis på jobb och ekonomi, 
och hon presenterade en första-jobbet-
garanti.  

SVT Debatt sände direkt 
varje kväll. Nytt för i år var att 
partiledarna fick placera ut sig 
själva och sina partiledarkollegor 
efter var man uppfattade att 
respektive parti hörde hemma 
ideologiskt. Ett uppskattat 
inslag som skapade brus bland 
Almedalsbesökarna. 

Liksom i fjol toppade vård- och 
omsorgsområdet listan över de 

ämnen som avhandlades. Hela 322 
arrangemang berörde detta område.
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Centerpartiets ledare Annie Lööf, 
som inledde veckan, höll ett ideolo-
giskt tal om valfrihet och ett grönare 
Sverige. Hon tog upp vårdfrågan ur ett 
valfrihetsperspektiv – rätten att välja 
vårdcentral och äldreboende – och ut-
tryckte sin oro över hur valfriheten nu 
äventyras med en socialdemokratiskt 
ledd regering. 

Statsminister Stefan Löfven, inledde 
med att hylla Ung Cancers grundare 
Julia Mjörnstedt för hennes arbete. De 
som hoppats på att det skulle bli inled-
ningen på ett vårdpolitiskt brandtal 
blev dock besvikna. Statsministern val-
de att fokusera på områden som utbild-
ning och jobb. Stefan Löfven talade 
också kort om satsningen på att anstäl-
la fler undersköterskor och sjuksköter-
skor. 

Jimmie Åkesson gjorde comeback som 
partiledare för Sverigedemokraterna 

efter sin sjukskrivning. I sitt tal lyfte 
han inte helt oväntat frågor om invand-
ring. Då var det kanske mer överras-
kande att han också tog upp behovet 
av nationella riktlinjer för neonatal-
vård – och pekade på de regionala 
orättvisor som råder på området. Han 
berörde även frågan om förlossnings-
vård och behovet av fler barnmorskor. 

Miljöpartiets språkrör, tillika ut-
bildningsminister, Gustav Fridolin, änt-
rade scenen på torsdagskvällen. Han 
ägnade stora delar av sitt tal åt sitt eget 
fokusområde – skolan, och åt partiets 
huvudområde – miljön. Däremot 
nämndes varken vård eller omsorg på 
något specifikt sätt. 

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt 
var den partiledare som lyfte frågor 
kring läkemedel i sitt tal. Han berät-
tade stolt om hur Vänsterpartiet fått 
igenom att receptbelagda läkemedel till 

barn nu skulle bli kostnadsfria och att 
barn med behov av glasögon ska få rätt 
till ett glasögonbidrag. ”Varenda unge 
ska få de mediciner som behövs och 
självklart ska varenda unge kunna se 
ordentligt”, sade han. 

Jan Björklund, Folkpartiets ledare, 
avslutade raden av partiledare under 
Almedalsveckan. Han talade bland an-
nat utifrån den forne folkpartiledaren 
Bertil Ohlins begrepp ”Det glömda Sve-
rige”, om att partiet nu håller på att 
bygga ut sin politik för personer med 
funktionsnedsättning. Han höll också 
ett brandtal om välfärd och om behovet 
av mer liberalism i Sverige. 

Det är bara att konstatera att de 
största partierna i Sverige, Socialdemo-
kraterna och Moderaterna, valde att 
prioritera andra frågor än vård och om-
sorg under årets politikervecka. 
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Cancerkampanj prisad 
I år var det patientorganisationer och 
intresseorganisationer som stod för 
årets vårdsnackisar. 

Cancerfonden uppmärksammade 
besökarna under veckan på riskerna 
med hudcancer under parollen #skug-
gakuten. Med hjälp av livvakter, utrus-
tade med paraplyer, kunde man få 
skugghjälp och dessutom information 
om solens risker. ”Med Skuggakuten 
vill vi med glimten i ögat erbjuda ett 
sätt att skydda sig mot solen samtidigt 
som vi vill sprida kunskap om hudcan-
cer”, sade Stefan Bergh, generalsekrete-
rare på Cancerfonden. För kampanjen 

belönades organisationen med priset 
”Hetast i Almedalen”, som delas ut av 
PR-byrån Westanders. 

Cancer, i synnerhet kroniska cancer-
former, lyftes också i andra arrange-
mang där patientföreningarna hade en 
central roll. Bröstcancerföreningarnas 
riksorganisation, BRO, höll seminari-
um både om vikten av mammografi 
och om hur man bättre ska kunna till-
godose de speciella behov som kvinnor 
med spridd bröstcancer har. Mag- och 
tarmförbundet valde också frågan om 
spridd cancersjukdom medan Prosta-
tacancerförbundet fokuserade på nya 
innovationer. 

Allt i Almedalen handlade inte om 
cancer, men fokus låg fortsatt på kro-
niska sjukdomar. Neuroförbundet och 
Parkinsonförbundet valde att ta ett hel-
hetsgrepp runt neurosjukvården i Sve-
rige under hela veckan. Bland läkeme-
delsbolagen fanns ett stort intresse av 
att lyfta smittsamma sjukdomar, såsom 
hiv och hepatit C. 

Och i kalendariet kunde man välja 
och vraka bland seminarier om för-
maksflimmer, hjärtsvikt, diabetes och 
KOL. 

Med andra ord: Precis som tidigare 
år var Almedalsveckan 2015 en guld-
gruva för kunskap och debatt kring 
vård- och omsorgsfrågor. 

SAGA ROSÉN
Foto: OLOF EHRS

Narva

Stefan Löfven höll sitt första Almedalstal som statsminister. Han var också den partiledare som lockade flest åhörare under årets politikervecka. 
Foto: Region Gotland

Läkemedelsbranschen var självklart 
också på plats för att engagera, 

mingla och sprida kunskap – inte minst 
om frågor kring folksjukdomar och hur vi 
ska nå en mer jämlik vård. 
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trender

BÅDE RÄTT OCH FEL 
I FRAMTIDSVISION 

FRÅN 1999

Strax före millennieskiftet, år 1999, 
gjorde konsult- och forskningsföretaget 

Opticom en undersökning av hur ledande företrädare 
för de då stora globala läkemedelsföretagen såg på framtiden. 

Hur väl stämmer företagens vision med hur det ser ut nu, 15 år senare?
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Rapporten, Prescription for a heal-
thy industry, låg även till grund 
för en serie artiklar i Svenska 

Dagbladet/Näringsliv som skrevs av 
Elisabeth Sandlund. 

Rapporten baserades bland annat på 
djupintervjuer med 34 höga befatt-
ningshavare verksamma inom den ti-
dens 20 största läkemedelsföretag. 
Analysen mynnade ut i tre huvudsak-
liga punkter:

• Det finns fortfarande stora icke till-
fredsställda behov av läkemedel. För 
två tredjedelar av alla sjukdomar fanns 
ingen bot. Världens befolkningar blir 
allt äldre. Det kommer hela tiden nya 
forskningsmetoder och DTC (försälj-
ning direkt till konsument) kommer 
att växa kraftigt. 

• Snabb tillgång till marknaden är en 
nyckel till framgång. I en hårdnande 
framtida konkurrens måste företa-
gen lansera nya innovativa produkter 
snabbt.

• Sammanslagning av företag fördrö-
jer utvecklingsprocesser i företagen. 
Toppledarna ifrågasatte fördelarna vid 
sammanslagningar och frågade sig om 
inte fusioner drevs på av finansmark-
naden och finanskonsulter. Det var de 
som främst gynnades av fusioner – inte 
patienterna.

Vinnarna, spådde rapportens författa-
re, blir företag som lyckas åstadkomma 
en hög organisk tillväxttakt, som säljer 
av eller outsourcar områden utanför 
det egna kärnområdet, företag som 
fokuserar på få terapeutiska områden 
och de som riktar sin kraft på den egna 
affären och kunderna. Företag kommer 
att gynnas av allianser med andra fö-
retag och forskargrupper, inlicensie-
ring, ökad satsning på forskning och 
utveckling och strategisk användning 
av informationsteknik.

Förlorarna skulle omvänt bli de fö-
retag som hade svaga forskningsport-
följer men valde att fusionera – de fö-
retagen tappar sitt fokus och tempo, 
och därmed sin konkurrenskraft.

Ingen förväntad nedgång 
Carl Michael Bergman, verkställande 
direktör och en av grundarna av Op-
ticom, påminner om att i slutet av 

1990-talet fanns det belackare som 
spådde läkemedelsbranschens ned-
gång och fall, men att det inte alls 
blev så.

– Visserligen har forskning och fö-
retag försvunnit i vissa länder, som i 
Sverige, men marknadens behov av lä-
kemedel har aldrig varit så högt som 
nu. Det beror på att vi blir fler männ-
iskor på jorden och vi blir allt äldre. 
Livsstilsrelaterade sjukdomar, som di-
abetes och fetma ökar och därmed be-
hovet av läkemedel. Inom cancerområ-
det har många nya läkemedel lanserats 
och det har kommit nya medicintek-
niska produkter. Utbudet av både med-
icinteknik och läkemedel är mycket 
större nu än för 15 år sedan och fler pa-
tienter får en bättre behandling, längre 
liv och fler blir botade än tidigare. Så 
man kan gott säga att spådomen i den 
första punkten har slagit in, konstate-
rar han.

I och med aktieägares och finans-
marknadens mer kortsiktiga perspek-
tiv och nya tekniker inom läkemedels-
utveckling har hastigheten fram till 
marknaden ökat. I Sverige har den na-
tionella läkemedelsstrategin och nya 
parallella processer med ordnat infö-
rande ytterligare minskat tiden fram 
till patienter får ta del av nya läkeme-
del. Även myndigheterna har insett att 
alla tjänar på det.

Patientens i fokus
En markant skillnad mellan 1999 års 
perspektiv och dagens är patientens 
plats. Då syntes den knappt men i dag 
är det självklart att i alla sammanhang 
ha fokus på patienten och allt oftare ef-
terfrågas vad patienten själv tycker om 
den behandling hen erbjuds eller får. 

Carl Michael Bergman tror att kli-
niska prövningar kan revolutioneras av 
appar på smarta telefoner som konti-

nuerligt samlar in data och i realtid 
skickar dem vidare för analys – inte för 
inte är RWD (real world data) och RWE 
(real world evidence) och dess använd-
barhet i läkemedelsutveckling heta 
ämnen inom läkemedelsbranschen.

1999 spåddes specialisering och 
koncentration på färre terapeutiska 
områden bli en framgångsfaktor. Så 
blev det. Det är i princip bara Pfizer, 
det omsättningsmässigt största företa-
get, som fortfarande klarar av att er-
bjuda ett brett läkemedelssortiment. 
Övriga framgångsrika företagen har 
minskat sin bredd och fokuserat på fär-
re områden.

– Roche är ett bra exempel på detta. 
Utan företagets strikta förändring till 
att bli ett onkologiföretag är det tvek-
samt om det fortfarande hade funnits 
som ett självständigt företag, säger 
Carl Michael Bergman.

Cancermarknaden
Just cancerområdet pekades ut som 
ett expansivt område 1999 och så blev 
det. Carl Michael Bergman tror att 
cancermarknaden fortsatt kommer att 
växa och att det inte är osannolikt att 
företag i framtiden till och med måste 
subspecialisera sig inom delar av can-
cerområdet för att bli framgångsrika.

– För att kunna behålla spetsen inom 
ett område kan det nog krävas en ännu 
mer uttalad nischning. 

Allianser med andra företag, sjuk-
vården och forskargrupper samtidigt 
som man håller på sina immateriella 
rättigheter är en annan faktor för fram-
gång framöver. Tanken att kluster med 
en mångfald olika kompetenser och re-
surser är viktiga för life science fanns 
inte påtagligt i framtidsspaningen år 
1999. I en ny sådan undersökning skul-
le säkert den framgångsfaktorn ha en 
central roll. 

Utbudet av både medicinteknik 
och läkemedel är mycket större 

än för 15 år sedan och fler patienter får 
en bättre behandling, längre liv och fler 
blir botade än tidigare.
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Afrikas möjligheter
USA var världens starkaste enskilda 
läkemedelsmarknad 1999 och spåd-
des ha en fortsatt stark utveckling. 
Västeuropa hade en långsammare till-
växttakt och spåddes att fortsatt halka 
efter. Östeuropa började komma igång 
men enligt rapporten skulle det dröja 
ytterligare år innan tillväxten kom 
igång. Analysen angående Ryssland 
var ”vänta och se”. I Kina bedömdes 
tillväxten ta fart från mitten av 00-ta-
let, medan Japan spåddes ha ett antal 
år framför sig av återhämtning. Indien 
bedömdes som en osäker marknad inte 
minst på grund av en oklar ställning 
för immateriella rättigheter och poli-
tisk osäkerhet. 

Resten av Asien bedömdes ha en stor 
tillväxtpotential i det längre perspek-
tivet medan Sydamerika bedömdes 
som instabilt men hoppingivande. Sist 
bedömdes Afrika som den minst vik-
tiga regionen med bristande infra-
struktur och en osäker ställning för pa-
tenträttigheter. 

– Där fick vi hyfsat många rätt. Om 
vi ser framåt så är det nog synen på 
Afrikas möjligheter som håller på att 
förändras mest. 1999 var Afrika i prin-
cip en vit fläck på kartan, men framö-
ver tillhör kontinenten definitivt en av 
de mest intressanta tillväxtmarknader-
na, tror Carl Michael Bergman.

Felbedömning om parallell-
importen
Omfattningen av parallellimport i Eu-
ropa är ett område där prognosen slog 
rejält fel. 1999 spåddes att parallellim-
porten var ett försvinnande fenomen. 
Euron och en mer harmoniserad pris-
sättning av nya läkemedel skulle leda 
till att parallellhandeln skulle för-

svinna inom fem år. Vi vet att parallel-
limporten för Sveriges del i stället har 
ökat sina marknadsandelar kraftigt 
sedan dess. 

– Att den finns kvar beror till en del 
på att myndigheter använt den för pris-
press – även om ingen skulle erkänna 
det. Frågan är delikat för politikerna. 
Till mångas förvåning har parallellim-
porten fortsatt existera men så länge 
EU är mer av en handelsunion och inte 
en federation så kan den fortsätta att 
finnas, säger Carl Michael Bergman.

Smarta it-lösningar modellen för 
framtiden
De recept som har varit framgångsrika 
under några decennier kommer inte 
med säkerhet att leda till framgång i 
framtiden tror Carl Michael Bergman.

– Nu gäller att försöka tänka på vad 
som kommer att generera framgång om 
tio år. Det är stor sannolikhet att smar-
ta it-tillämpningar finns med när man 
spanar framåt, säger han.

Om man backar drygt 15 år till slutet 
av 1990-talet och den tidigare rappor-
ten så är det slående att spådomar om 
it och internet överträffades med råge. 
Bland annat trodde bara hälften av del-
tagarna i undersökningen att receptlä-
kemedel i framtiden skulle säljas via 
internet. 

Och ändå har många läkemedelsfö-
retag fortfarande inte kommit så långt 
när det gäller it-mognad och hur man 
integrerat it i sina affärsmodeller, me-
nar Carl Michael Bergman.

– Det är nu det händer. Nu kommer 
Google, Apple och andra in från sitt 
håll. De tänker inte alls som läkeme-
delsbolag. Deras affärsmodeller kan 
komma att utmana de traditionella lä-
kemedelsföretagen.

Vilka vägar kommer dagens stora 
läkemedelsföretag att välja? I en tid när 
företag som Apple och Google med 
stinna pengakistor ger sig in på nya af-
färsområden som exempelvis penning-
förmedling och självstyrande bilar – 
vad säger att inte de kommer att satsa 
vidare på hälsosektorn eller att läke-
medelsbolag kommer att satsa på helt 
nya branscher i framtiden?

– Det blir ju oerhört spännande att 
få veta om Pfizer eller andra företag 
börjar samarbeta med Apple, Google 
eller andra företag utanför den tradi-
tionella läkemedelsbranschen. Med 

sina armbandsur och hälsoappar kan 
Apple och andra företag samla in enor-
ma mängder hälsorelaterade data som 
kan bli mycket intressanta för läkeme-
delsföretagen. Eller så kanske it-bjäs-
sarna väljer andra samarbetspartner 
och vägar som kan pressa de traditio-
nella läkemedelsföretag som inte häng-
er med i utvecklingen, säger Carl Mi-
chael Bergman.

Nya aktörer på väg in
Det var nog inte många inom dåtidens 
medievärld på 1990-talet som insåg att 
it-företag som Google, Facebook och 
andra nya aktörer inom ett par decen-
nier skulle ta en betydande andel av de 
reklampengar som tidigare enbart lan-
dade i mediabolagen. De sociala medi-
erna har sänt chockvågor och framkal-
lat den traditionella mediabranschens 
största kris någonsin. 

Vågar någon tvärsäkert påstå att nya 
utifrån kommande aktörer kan åstad-
komma något liknande inom det som i 
dag är sjukvårds- och hälsobranschen? 
Carl Michael Bergman utesluter inte 
alls en utveckling där helt nya aktörer 
tar en viktig roll på i framtiden. 

– De nya aktörerna kan vara betyd-
ligt bättre på att erbjuda lösningar som 
är attraktiva för konsumenterna än ak-
törerna i den traditionella läkemedels- 
och vårdsektorn. I konsument- och pa-
tientperspektivet kan de definitivt för-
enkla tillvaron med sina produkter och 
tjänster. Snabbt kan de komma att gå 
från att mäta hur vi mår till att också 
analysera och föreslå lösningar för att 
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När vi gjorde om vår webbplats var det många på       
både leverantörssidan och folk  i indus trin 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

Opticom planerar för närvarande 
att göra en uppföljande rapport om 
hur de globala läkemedelsföreta-
gen ser på framtiden med ett per-
spektiv framåt 2025–2030. Har du 
idéer, tips och andra funderingar är 
du välkommen att kontakta Carl Mi-
chael Bergman, Opticom.

vi ska må bättre. Kom ihåg att dagens 
klocka är version 1.0. Vänta tills version 
5.0 som kanske är kopplad till ett häl-
sosystem. Tänk på att Apple och andra 
har detaljerad kännedom om en miljard 
människors hälsa och livsstil.

Där finns en återkoppling tillbaka 
till allianser med andra aktörer, menar 
Carl Michael Bergman.

– Det har hänt otroligt mycket inom 
hälsoområdet på några decennier. Men 
jag tror att det kommer att hända ännu 
mer de närmaste decennierna. Vi är 
bara i början. Och det blir väldigt in-
tressant att se hur dagens stora läkeme-
delsbolag tacklar det här. Ett perspek-
tiv jag tror kommer att växa är att man 
går från att försöka bota sjukdomar till 
att hitta tidiga signaler innan männ-
iskor blir sjuka och därefter åtgärda 
dem på det ena eller andra sättet. Hur 
kommer läkemedelsbolagen att tackla 
sådana utmaningar? 

STEN ERIK JENSEN
frilansjournalist

Det är slående att spådomar 
om it och internet överträffades 

med råge.
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läkemedelsföretaget

NOVARTIS 
– en gigant med stort hjärta
Som ett av världens största företag har Novartis stora ekonomiska 
muskler. Men det finns andra och mer mjuka faktorer bakom före-
tagets imponerande pipeline av banbrytande läkemedel. 
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läkemedelsföretaget

Först lite hårda fakta. Novartis globalt säljer för över 
460 miljarder kronor, satsar cirka 80 miljarder på 
forskning och utveckling och tjänar (rörelseresul-

tat) över 110 miljarder. En läkemedelsgigant vars börsvär-
de brukar hamna på 20 i topp-listan för världens största 
börsbolag.

– Vi har stora muskler. Det betyder att aktieägarna tror 
på oss, de gillar att vi levererar. Vi investerar flexibelt på 
allt som tillför värde för patienten, säger Niklas Karlberg, 
verkställande direktör för Novartis Pharma Sverige. 

Med 1,6 miljarder kronor i omsättning (2014) och god 
lönsamhet har verksamheten i Sverige inget att skämmas 
för. Bakom tillväxten finns en diger pipeline med 200 på-
gående kliniska projekt varav 140 har goda chanser att lan-
seras i framtiden. 

En tänkbar förklaring till denna innovationslusta är en 
uppmärksammad strukturaffär som genomfördes i mars i 
år. Novartis avyttrade både sin vaccin- och sin receptfria 
verksamhet, däribland storsäljaren Voltaren, till GlaxoSmith  
Kline. I sin tur förvärvade Novartis Glaxos onkologiska 
verksamhet. 

– Affären har tillfört renodling och fokus på innovativa 
läkemedel och gör oss starkare rustade för framtiden, säger 
Niklas Karlberg. 

Björn Paulsson och Anna-Lena Engwall



   pharma industry nr 3-15   35

Användbara appar
Det kan även finnas andra och mer mjuka faktorer bakom 
innovationslustan. Men först ett axplock av några nya inn-
ovationer från gänget kring konferensbordet i det öppna 
kontorslandskapet. Dessa sex medlemmar av ledningsgrup-
pen ger intryck av att vara starka individer, bubblande av 
berättariver och stolthet. 

Egentligen har läkemedlet Gilenya funnits med ett tag. 
När den lanserades 2011 innebar det ett enormt lyft för MS-
sjuka, oftast yngre människor: En tablett i stället för en 
spruta förenklar livet i grunden. Men lanseringen var ing-
en slutpunkt för produktutvecklingen. Kommunikations-
chefen Nicklas Rosendal plockar fram en mobiltelefon och 
demonstrerar en mobilapplikation som Novartis har tagit 
fram för Gilenya-patienterna, en sorts dagbok där patienten 
beskriver sina symptom, vilka sedan enkelt kan delas med 
vårdpersonalen. 

Att följa upp och uppmärksamma symptomen kan ha en 
avgörande betydelse för behandlingen av en MS-patient.

– Det är speciellt viktigt i ett land som Sverige där MS-
patienten får träffa en neurolog i snitt en gång på 18 måna-
der. Annars finns en stor risk att sjukvården missar en för-

Björn Paulsson, Anna-Lena Engwall, Niklas Karlberg, 
Anna-Karin Åman och Peter Hovstadius 
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sämring eftersom MS går i skov. Med appen kan man fånga 
upp försämringen, säger Anna-Karin Åhman, landschef Sve-
rige. 

En annan mobilapplikation är riktad till betydligt äldre 
patienter som lider av den svåra ögonsjukdomen våt AMD 
– en svår form av åldersförändring i gula fläcken som obe-
handlad successivt resulterar i blindhet. När läkemedlet 
Lucentis kom 2007 blev det en revolution. Det kunde rädda 
och till och med förbättra patientens syn. Men för att fast-
ställa en diagnos måste man ta sig till sjukvården, något 
som varken är enkelt eller stressfritt för äldre personer och 
kostsamt för sjukvården. Med appen kan man göra ett syn-
test och bespara sig onödig färd till sjukvården. 

– Vi är stolta över att ha tagit fram den här appen i Sve-
rige. Med den vill vi visa att vi tar ansvar för våra produk-
ter. Det skapar tillit till produkten, säger Niklas Karlberg.

Niklas Karlberg, Anna-Karin Åman och Peter Hovstadius
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läkemedelsföretaget

Men Novartis begränsar inte användningen av appen, 
även konkurrenter får använda den. 

– Det är helt okej för att det är bra för patienten, säger 
han. 

Där har vi nuddat vid en hjärtefråga, ett bultande hjärta 
för patienten är en affärsprincip. Vi återkommer till det bul-
tande hjärtat men vi är på långa vägar inte klara med årets 
nyheter. Efter 20 års torka händer något stort i behandling-
en av hjärtsvikt, en sjukdom med 45 000 patienter i Sverige 
som dödar var femte av de sjuka inom fem år, mer än de 
flesta sorters cancer. 

– Vi kommer med ett helt nytt läkemedel som kan mins-
ka dödligheten med 20 procent och dessutom korta ned 
sjukhusinläggningen och spara vården stora pengar. Det är 
ett paradigmskifte som kommer att göra en stor skillnad 
för patienten, säger Anna-Karin Åhman. 

Detta cardiometabola läkemedel registreras under hösten. 

Len hud för psoriasispatienter
Psoriasis är däremot inte dödlig, men de röda hudfläckarna 
kan bli en livslång pina som fjällar och kliar. Cosentyx kan 
ändra på detta, används på en bred patientpopulation (up-
pemot 40 000) och får bättre effekt än tidigare behandlingar.

– Den tar bort fläckarna och ger patienten en klar och fin 
hud. Bara det kan ge mindre sjukskrivning och starkare 
självkänsla och kanske leda till att man kan börja gå i kort-
ärmat, säger Anna-Lena Engwall, nordisk chef onkologi. 

Även Niklas Karlberg är lyrisk över Casentyx, som fick 
subvention i maj.

– Casentyx anses vara så säkert och effektivt att det kan 
bli det första biologiska läkemedlet mot psoriasis som kan 
ges utan någon föregående traditionell behandling med det 
så kallade rävgiftet Metotrexat, som varken är trevligt eller 
särskilt effektivt. 

Patienter med lungcancer orsakad av förändringar i ALK-
genen kan få ett längre och bättre liv. Det är relativt unga 
patienter som ofta aldrig tidigare rökt (eller slutat för länge 
sedan), unga människor mitt i livet som drabbats av en 
obotlig sjukdom.

– Zykadia är särskilt effektivt då det även har effekt på 
hjärnmetastaser som påverkar humöret och den intellektu-
ella förmågan. Zykadia förlänger den symtomfria perioden 
och den återstående delen av livet får högre kvalitet, säger 
Björn Paulsson, chef för den onkologiska medicinska avdel-
ningen. 

Han fortsätter:
– Vårt främsta mål inom onkologin är att bota cancern. 

Och på ett område tar vi faktiskt några första steg: inom 
kronisk myeloisk leukemi.

Läkemedlet heter Tasigna och har prövats med påtagligt 
gott resultat de senaste sju åren. Med fortsatt behandling 
kan de flesta patienter leva ett helt normalt liv. Nu är tanken 
att testa att sluta med medicineringen efter några år och, 
under kontrollerade former förstås, se vad som händer. 
Kommer Tasigna att  kunna bota kronisk myeloisk leukemi 
helt? Uppenbarligen en kittlande tanke för gänget runt 
långbordet.

En ny cancerbehandling som Novartis utvecklar i sam-
arbete med University of Pennsylvania bygger på att an-

Efter 20 års torka 
händer i höst något 

stort i behandlingen av 
hjärtsvikt.
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vända patientens eget immunsystem och låter nästan som 
science fiction. Och samtidigt så enkelt när Björn Paulsson 
tar till orda.

– Vi tar ut immunceller, T-celler, från patienten och till-
för med hjälp av ett inaktiverat virus en gen som kodar för 
en receptor som känner igen speciella ytstrukturer hos tu-
mörcellen. När detta ”superblod” har fått växa till sig i la-
boratoriet återförs de modifierade T-cellerna till patienten 
redo för strid.

Ett sista exempel på Novartis pipeline. Vd:n Niklas Karl-
berg är ohejdbar när han talar om Xolair, ett nytt läkemedel 
mot kronisk spontan urtikaria (nässelfeber).

– Det är en negligerad, men mycket allvarlig och smärt-
sam sjukdom utan någon bra behandling hittills. För pa-

tienterna känns livet inte särskilt kul. Vi har haft en patient 
som efter mer än 20 års lidande och testande av ett flertal 
behandling till slut fick injicerat Xolair och efter två veckor 
var han symptomfri och fått en nytändning i livet. Nu pla-
nerar han sin första resa utomlands på tio år. Det är de här 
historierna som gör att det är kul att jobba här, säger han.

Med hjärtat som utgångspunkt
Peter Hovstadius, nordisk medicinsk chef, uttrycker det som 
tycks känneteckna ledningsgruppen för företaget med de 
starka finansiella musklerna – hjärtat som utgångspunkt. 

– Jag är inte här för pengarna. Som läkare i ett innovativt 
företag med fantastisk pipeline gör jag nytta varje dag för 
stora patientgrupper. Vi existerar för patientens skull, för 

Seraphin Diouf
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att göra bra forskning för våra patienter. Gör vi bra produk-
ter kommer också pengarna. 

Han fortsätter med lika stor entusiasm:
– Under mina tre år här har samarbetet mellan den kom-

mersiella och medicinska sidan gått från att vara rådgivan-
de till att vi tar beslut sida vid sida. Det kräver kompetens-
utveckling, som kommer väl till pass, eftersom vi numera 
har en förändrad dialog med landstingen. Vi har i högre 
grad gått från den enskilda läkaren till beslutsfattaren.

Emellertid saknas inte utmaningar på Novartis stjärn-
himmel. Det kostar på att hålla i gång ett innovativt företag 
med pipeline på ett par hundra pågående kliniska studier. 
Prioriteringar av de olika projekten är en svår balansgång, 
medger Niklas Karlberg.

Samtidigt är den nedåtgående spiralen av kliniska stu-
dier i Sverige oroande, framhåller Anna-Lena Engwall.

– Det är ett bekymmer för oss. Vi har en sjukvård som är 
relativt kaotisk så det kan vara svårt för dem att prioritera 
forskning. Synd att Sverige som land tappar i konkurrensen. 
Det är en utmaning för oss att vända trenden, säger hon och 
poängterar att Novartis är läkemedelsföretaget med störs-
ta antal kliniska studier i Norden. 

Och Niklas Karlberg tillägger:

– Vår största utmaning är den externa miljön – ett cen-
tralt subventionssystem och samtidigt 21 landsting med 
olika budget och synsätt. Detta är en struktur som motver-
kar det vi vill uppnå, att föra ut nya och effektiva läkemedel. 
I Europa i dag är svenska patienter bland de som har sämst 
tillgång till nya läkemedel, säger han.

Kantinen som problemlösare
Ett innovativt företag med ständigt nya spännande pro-
dukter innebär växande organisation och nyanställningar, 
inte minst inom marknad och försäljning för att lansera 
läkemedlet mot hjärtsvikt. 

Vi existerar för patien-
tens skull, för att göra 

bra forskning för våra pa-
tienter. Gör vi bra produkter 
kommer också pengarna.
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Frågan är vilka som passar i detta innovativa företag. Ett 
företag med tämligen jämn könsfördelning, relativt hög 
medelålder (höga krav på utbildning), rätt fri klädkod (inga 
shorts), låg personalomsättning och närmast obefintlig 
sjukfrånvaro, goda träningsmöjligheter (bland annat per-
sonlig tränare, tennisbana och gym) och flexibla tekniska 
lösningar för småbarnsföräldrar. 

– Men man måste leverera, och kunna samarbeta och 
kommunicera både internt och externt. Man måste tycka 
om förändringar och ha flera strängar på sin lyra, eftersom 
vi har en platt organisation. Gillar man det har man kom-
mit rätt, säger Anna-Karin Åhman. 

Kollegorna stämmer in och kompletterar kravprofilen på 
drömmedarbetaren: en person med entreprenörsanda och 
gott om kämpaglöd, passion och uthållighet. En läraktig per-
son som har lätt att engagera sig och få saker och ting gjorda. 

Så har Novartis ytterligare ett hemligt vapen som främ-
jar den höga innovationstakten, vilket vi upptäcker på väg 
ut till vänster om entrén: Kantinen. Förutom lunch, frukost 
och middag kan man köpa färdig mat att ta med hem. En-
ligt samstämmiga uppgifter är maten fantastisk. 

– Kantinen är mycket viktig. Vår enda kaffemaskin finns 
där så den blir en naturlig mötesplats både formellt och 

informellt. Två minuter vid kaffemaskinen kan lösa knutar 
som en timmes möte inte gör, säger Peter Hovstadius med 
Nicklas Rosendal instämmande bredvid. 

Sedan uppslukas de av det småputtriga lunchsorlet. 

EYAL SHARON KRAFFT
Foto: SÖREN ANDERSSON

Peter Hovstadius och Nicklas Rosendal

NOVARTIS 
ANTALET ANSTÄLLDA: 200 anställda i Täby norr om Stock-
holm, över 130 000 runt om i världen. Huvudkontoret ligger i 
Basel, Schweiz. 
SIFFOR: Novartis Pharma Sverige omsätter runt 1,6 miljarder 
SEK och har, enligt egna uppgifter, god lönsamhet. Globalt 
uppgår omsättningen till över 460 miljarder kronor (57 996 
miljoner USD), investeringen i utveckling och forskning till 80 
miljarder (cirka 10 miljarder USD) och vinsten (rörelseresultat) 
till över 110 miljarder (14 616 miljoner USD). 
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digital vård

Möjligheterna med digitala 
lösningar och hotet från nya 
aktörer lämnar få etablerade 

branscher oberörda. Ett färskt exempel 
är några av it-världens stjärnors intåg 
i den hårt konkurrensutsatta bilindu-

strin – med bland annat Googles själv-
körande bilar och Apples beryktade 
ambitioner att ta fram egna bilar – där 
etablerade globala aktörer under lång 
tid dominerat marknaden med likarta-
de produkter. Framtiden får utvisa om 

nya mervärdestjänster kommer leda 
till att begreppet ”bil” ges en ny inne-
börd, på samma sätt som hänt inom 
media, musik, hemelektronik, finan-
siella tjänster med mera. 

Genom att skapa digitala produkter som utgår från den enskilde patienten och 
anpassade till specifika läkemedel kan man få både ökad följsamhet, förbättrad 
livskvalitet och bättre effekt. Men än är det oklart om denna enorma marknad 
kommer att ledas av läkemedelsbolag eller it-företag, skriver Johan Cederlund 
på ScientificMed.
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Utmaningar för att lyckas
Att flera stora aktörer nu tar fram di-
gitala tjänster inom hälsa och sjukvård 
är därför ingen överraskning. Det in-
tressanta är hur dessa satsningar ge-
nomförs. Både exempelvis Google och 
Apple satsar stort, men det finns stora 
utmaningar som måste övervinnas för 
att nå framgång med tjänster och hård-
varuprodukter för hälsa och sjukvård.

En central utmaning är hur digitala 
tjänster och produkter ska utformas så 
att de verkligen kan användas på bred 

front inom sjukvården och inkluderas 
i patienters behandling. Uppskatt-
ningsvis finns det i dag drygt hundra-
tusen hälsorelaterade appar på App 
Store och Google Play, men de flesta 
saknar evidens för klinisk effekt. De 
ordineras eller rekommenderas inte 
heller till patienter och är inte anpas-
sade till sjukvårdens processer. 

Som i andra branscher har flera lä-
kemedelsföretag hittills haft svårt att 
utnyttja möjligheterna som den digi-
tala samhällsrevolutionen medfört. Det 

handlar till viss del om försiktighet 
som bottnar i en bransch hårt styrd av 
regelverk och lagstiftning, men minst 
lika mycket om en ovana kring denna 
typ av produkter.

Hot
Möjligheterna är påtagliga, men om 
de inte utnyttjas kan de vändas till 
potentiella hot. En klassisk situation 
kommer att uppstå där stora nya vär-
den blir möjliga genom digitalisering 
och nya aktörer som identifierat detta 

Digitala tjänster för 
patienter öppnar nya 
möjligheter för läke-
medelsföretag
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satsar stort och för att ta en stor del av 
kakan. 

Samtidigt har innovativ läkemedels-
utveckling allt högre krav och större 
svårigheter att ta vettigt betalt för nya 
produkter. Parallellt med det visar slut-

kunderna (patienterna) upp nya typer 
av krav på exempelvis information 
kring sin egen situation, vad de kan 
göra åt den, samt efterfrågan på nya di-
gitala stödtjänster. De aktörer som inte 
klarar av att hantera denna nya kon-
kurrensutsatta verklighet kommer tro-
ligen att stöta på problem framöver, 
vilket visat sig inom andra branscher.

Utmaningarna att ta fram digitala 
innovationer relaterade till läkemedel 
är stora, det visar bland annat att 
mängden succéer så här långt är lätt-
räknade. Dessa innovationer är inte tri-
viala att utveckla då erfarenheten inom 
den egna organisationen är begränsad 
och företagen generellt vana vid att 
själva hantera sina egna innovationer.

Att ta fram patientcentrerade digi-
tala lösningar är något annat än inno-
vativa läkemedel – på flera sätt. Vikti-
gast av allt är att utgångspunkten mås-
te vara den enskilde patientens situa-
tion. Utifrån patientens situation finns 
det sedan ett flertal frågeställningar att 
hantera, exempelvis vilken typ av kli-
nisk effekt lösningen ska uppnå, hur 
denna effekt ska realiseras, vem lös-
ningen riktar sig mot, hur sjukvårds-
personalen ska involveras, om lösning-
en ska vara evidensbaserad och CE-
märkas med mera. 

För ett läkemedelsföretag kan en 
stor fråga också vara vem som ska dri-
va denna typ av digitala innovationer; 
om det ska göras centralt inom forsk-
nings- och utvecklingsavdelningen, på 
marknadssidan, på de lokala bolagen 
nära kunder och patienter, eller möjli-
gen en kombination av dessa alternativ. 

Här finns inga givna svar, det viktiga 
är att utvecklingen drivs av dem som 
har kunskap om och kan fokusera på 
patienten. Endast genom att utgå från 
patienten kan man säkerställa att pro-
dukten kommer användas. 

Möjligheter
Det kommer kontinuerligt ny evidens 
för digitala tjänster som skapar sub-
stantiell klinisk effekt inom flera om-
råden för patienten. Exempel på sådana 
är positiva effekter inom följsamhet till 
behandling, förbättrad livsstil och pre-
vention genom ökad fysisk aktivitet, 
viktminskning, rökavvänjning, ökad 
livskvalitet och minskade kostnader 
för sjukvården genom effektivisering. 

På samma sätt som för andra pro-
dukter är det troligt att digitala lös-
ningar kan förändra innebörden av be-
greppet läkemedel, inte minst eftersom 
effekten av ett läkemedel är beroende 
av att det intas som ordinerats och till 
en dos anpassad till patienten.

Nästa steg för denna typ av produk-
ter är att anpassa dosen av läkemedel 
till patientens specifika behov och där-
med minska risken för biverkningar 
och förbättra patientsäkerheten. På så 
sätt kan man få en personcentrerad häl-
soprodukt – anpassad till patientens 
egen verklighet och situation. 

Evidensbaserade digitala tjänster
Det kan låta som att personcentrerade 
läkemedel ligger långt in i framtiden. 
Men med en evidensbaserad CE-märkt 
patientcentrerad applikation behöver 
det inte vara det. Med en sådan medi-
cinteknisk produkt, anpassad utifrån 
det egna läkemedlet, kan läkemedels-
behandlingen ges ett mervärde, inte 
bara för patienten utan även för vård-
personal och beslutsfattare.

Redan i dag finns det några få bolag 
som arbetar med att ta fram patientcen-

trerade applikationer. Digitala produk-
ter som anpassas till ett specifikt läke-
medel och den patientkategori den är 
ämnad för. Varje enskild produkt ut-
formas för att uppnå utvalda kliniska 
mål, exempelvis ökad följsamhet, för-
bättrad prevention och livskvalitet, 
men även för att främja ett gott samar-
bete med vården och framför allt – för 
att skapa lösningar som patienten verk-
ligen efterfrågar. 

Eftersom det oftast är fråga om en 
medicinteknisk produkt anpassad till 
sjukvårdens egen struktur kan den or-
dineras av ansvarig kliniker till patien-
ten och därigenom passa in i vård-
strukturen. Till exempel skulle en kli-
niker kunna ordinera en medicinskt 
utvärderad app som förbättrar patien-
tens sekundärprevention, livskvalitet 
och informationsgivning, samtidigt 
som följsamheten till en specifik be-
handling förbättras.

Vägen framåt
För läkemedelsbolagen är nyckeln att 
skapa lösningar som både är fokuse-
rade på patientens situation och anpas-
sade till den egna verksamheten. Då 
kan man både öka konkurrenskraften 
för den egna produkten och samti-
digt undvika att bli ifrånsprungen på 
en växande marknad. För att lyckas 
måste man övervinna egna struktu-
rer och dessutom flytta mer fokus till 
patienten. 

Egentligen är det rätt enkelt. Det 
som framför allt behövs är en vilja att 
skapa värden för de mest centrala ak-
törerna och ett engagemang som vill 
göra skillnad. Genom en relativt liten 
insats kan fascinerande kliniska mer-
värden skapas och den egna marknads-
positionen stärkas ordentligt.

JOHAN CEDERLUND
Partner, Business Development

ScientificMed

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

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

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

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

www.pharma-industry.se
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1SKAFFA DIG EN ÖVERBLICK ÖVER 
REKRYTERINGS PROCESSEN
I slutet av intervjun tar du reda på hur själva ansök-

ningsprocessen ser ut. Hur många kandidater ska inter-
vjuas, vilka olika steg ingår i processen, när kallar man 
till en andra intervjuomgång? På så sätt slipper du gå och 
undra över vad som är företagets eller organisationens 
nästa steg och hur lång tid de beräknar att hela rekryte-
ringsprocessen kommer att ta. 

Tyvärr är många arbetsgivare dåliga på att höra av sig 
till sina kandidater och berätta var i processen man är. 
Det ger företaget dåligt anseende och ger kandidaterna 
mycket vånda att gå och vänta på besked. Många gånger 
är inget besked ett bra besked ändå för att man helt enkelt 
inte hunnit bestämma sig än. 

Att söka jobb är en process på flera nivåer inte minst 
för psyket. Att få negativa besked kan trigga känslor av 
värdelöshet och utanförskap och då gäller det att jobba 
med självkänslan så att du förstår ditt värde oavsett om 
du får jobbet du sökt eller inte. 

2 SKRIV NER VAD SOM HÄNDE UNDER 
INTERVJUN
För din egen del är det bra om du så snart intervjun 

är avslutad börjar fundera över vad du sagt och hur det 
gick så att du kan coacha dig själv att göra ett ännu vas-
sare intryck framöver. Det är bra om du gör detta snabbt 
medan du kommer ihåg alla detaljer. Ta en stund för 
reflektion och skriv gärna ner både sådant du glömt att 
ta upp och sådant du vill förstärka vid nästa intervju.  
Att söka jobb och att sälja sig själv är viktiga färdigheter 
på dagens arbetsmarknad och det är bra att träna och re-
flektera mycket för att förbättra dessa. 

3 TACKA FÖR INTERVJUN
Direkt efter intervjun är det bra att skriva ett tack-
mejl till den/de som intervjuade dig. Det räcker 

med någon rad om att det var trevligt att vara på intervju 
hos dem och att du talar om att företaget och tjänsten var 
intressant för dig. Det är ett sätt för dig att påminna om 
din existens och samtidigt berätta att du är seriöst intres-
serad av att gå vidare. Det kan vara ett sätt att sticka ut 
lite extra bland alla som intervjuas. 

4 RING OM DU HAR NÅGOT RELEVANT ATT 
FRÅGA OM
Att ringa eller inte ringa är frågan. Generellt sett 

är det bra att vara proaktiv, framåt och visa att du verkli-
gen vill ha jobbet och därför hör av dig. Men gränsen till 
att man verkar desperat och tjatig kan vara hårfin.  
Många rekryterare ogillar att man bara hör av sig för att 
fråga hur rekryteringsprocessen går. Om du ska ringa 
behöver du en relevant anledning, kanske något du und-
rar över kring jobbet som inte redan framgått i annonsen 
eller i intervjun. Sätt dig in i rekryterarens situation här. 
De har ofta många rekryteringsprocesser samtidigt och 
jobbar under hög stress att hitta rätt person till rätt plats. 

5 VARSKO DINA REFERENSER
Om du kände att det gick bra under intervjun är det 
bra att kontakta dina referenser och förbereda dem 

på att de kan bli kontaktade. Detta för att de ska vara för-
beredda och ha dig och det du kan fräscht i minnet. Det 
gäller speciellt om det var ett tag sedan ni arbetade ihop. 
Självklart har du redan innan du lämnade referenserna 
bett om tillstånd att använda dessa personer som refe-
rens.

6 FÖLJ PÅ SOCIALA MEDIER
Det kan vara bra att följa företaget på sociala me-
dier. Kolla vad som eventuellt finns på LinkedIn, 

Facebook eller Twitter. Gör egna inlägg kring det du tyck-
er är intressant. Det är också ett sätt för dig att påminna 
företaget om dig och att du sökt jobb hos dem. 

Att samla fakta om företaget och vad de gör är värde-
fullt inför en uppföljningsintervju. Då kan du ställa än 
mer relevanta frågor och vara mer påläst inför till exem-
pel löneförhandling eller diskussioner om exakta arbets-
uppgifter.  
Generellt sätt är sociala medier bra för jobbsökanden då 
många jobb annonseras ut där. Men man kan givetvis inte 
hänga på sociala medier hela dagarna. 

7 HÅLL ÅNGAN UPPE I SÖKANDET EFTER 
JOBB
Fortsätt söka andra jobb även om du tyckte att in-

tervjun gick bra och du känner dig säker på att du kom-
mer att bli erbjuden jobbet snart. Konkurrensen på ar-

Tolv punkter att pricka av    
Vi byter oftare jobb än tidigare. Att söka jobb är en konst i sig där de flesta kan 
bli bättre. Det finns mycket att tänka på efter du varit på jobbintervju, som kan 
förbättra dina chanser att få jobbet vid nästa intervju du blir kallad till. Här 
kommer några punkter som karriärcoachen Nina Jansdotter tycker kan 
vara värt att ta till sig.

ledarskap
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   efter en jobbintervju
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ledarskap

betsmarknaden är tuff och det är många som ska tycka 
till innan företaget bestämmer sig för en kandidat. 

Använd den positiva energin från intervjun till att 
söka andra jobb. När du känner dig lite kaxig över att det 
gått bra kan du skapa dig nya möjligheter på andra fron-
ter. De flesta behöver också träning i att gå på intervjuer 
och presentera sig, passa på att träna mer.

8    VAR FÖRSIKTIG MED ATT SPELA ETT 
HÖGT SPEL 
Man kan känna sig starkare om man har många 

jobb på gång och har varit på flera intervjuer som kändes 
bra. Men man ska inte spela ut jobben mot varandra och 
ställa ultimatum bara för att man har fler jobb på gång 
samtidigt. Det brukar inte uppskattas. De flesta arbets-
givare vet att attraktiva kandidater söker flera jobb sam-
tidigt.

Men det är också mänskligt att vilja känna sig ”utvald”, 
det gäller både dig som söker jobb och den arbetsgivare 
du träffar. För egen del – använd den inre känslan av att 
själv vara eftertraktad för att stärka din egen självkänsla 
hellre än att berätta vitt och brett om hur många jobb du 
har på gång. 

Om du blir tvungen att lägga korten på bordet, gör det 
så snyggt du kan. Kom ihåg att det alltid är viktigt att 
göra ett bra intryck och visa att man bryr sig om andra 
och inte bara sig själv och sin egen karriär. 

9 FUNDERA PÅ DINA LÖNEANSPRÅK
Fundera över dina löneanspråk och övriga villkor. 
Den frågan kommer upp snart om den inte redan 

har gjort det på första intervjun. Läs på lite till om före-
taget, hör med ditt nätverk om någon känner någon som 
vet lite mer om vilka nivåer och förmåner som kan vara 
aktuella på det tilltänkta företaget och eller för branschen 
i sig om du inte redan vet det. Fackförbund kan också ha 
statistik som kan vara till hjälp innan du lägger ditt för-
sta bud. 

Fundera över ditt drömbud, ditt mer realistiska bud 
och din lägsta nivå, det vill säga den nivå du inte kan 
tänka dig att gå under. 

Spetsa även till dina argument. Fokusera på tre huvud-
argument som du sedan utvidgar och fördjupar allt efter 
behov. Att lära sig förhandla är en viktig del av karriären 
och ett nytt jobb leder ofta till högre lön. Numera är det 
mer lönsamt att vara rörlig på arbetsmarknaden än att 
stanna länge på samma tjänst på samma företag eller or-
ganisation. 

BYGG OCH UNDERHÅLL DINA RELA-
TIONER
Att söka nytt jobb handlar i dag mer än nå-

gonsin om att skapa och underhålla sitt nätverk. De fles-
ta jobb förmedlas genom kontakter. Har du få kontakter 
får du färre nya jobbmöjligheter. Lägg därför tid på att 
underhålla ditt nätverk i alla led. Gör intryck. Se varje 

möte som ett sätt att utvidga ditt kontaktnät och skapa 
goda relationer. 

Även om du inte får jobbet så vet du inte i vilka jobb-
sammanhang du träffar dessa människor igen. Bränn där-
för inga broar även om du blev besviken att jobbet inte 
blev ditt. Branschen är ganska liten och ofta möter man 
samma människor flera gånger under ens karriär, på gott 
och ont beroende på hur bra man är på att möta männ-
iskor och ta hand om relationer. Även om du vet något 
negativt om kandidaten som fick jobbet är det oftast mer 
negativt för dig om du berättar det, då det kan tolkas som 
avundsjuka och att du är en dålig förlorare. Om du i stäl-
let gör ett bra intryck genom hela processen kan du kan-
ske bli kontaktad igen när företaget har en ny vakans 
eller när rekryteraren har en annan tjänst som han eller 
hon tror kan passa dig.

BE OM FEEDBACK
Om du inte fick jobbet kan det vara värdefullt 
att fråga efter lite återkoppling på vilket in-

tryck du gjort under intervjuprocessen. Det ger dig en 
möjlighet att utvecklas och i bästa fall ha en större chans 
på nästa jobb du söker. Du kan inte få mer än ett nej om 
du frågar, och jag upplever att många är villiga att ge råd 
och stöd – även om inte alla vill lägga tid på återkoppling. 

Att utvecklas i karriären handlar om att lära sig av det 
som händer, att inte fastna i samma beteende, att inte säga 
och göra samma saker hela tiden, oavsett om det fungerar 
eller inte. Undvik att ta saker personligt. Lyssna och lär 
dig mer på vägen. Att få feedback är en viktig del i denna 
processen. 

SKAFFA FÖREBILDER 
Fundera på vem i din omgivning som gör bra 
jobbintervjuer och som hanterar hela inter-

vjuprocessen, även det som händer efter en intervju på 
ett bra sätt. Hur agerar han eller hon? Fråga honom eller 
henne om råd när du tycker att du kör fast. Inte för att du 
måste vara och göra precis på samma sätt men det finns 
alltid saker man kan spegla och ta efter och ändå göra till 
sitt. Om inte annat så kan du beundra dem lite på håll 
och få energi över att andra lyckas väl. Då är det ju möj-
ligt. Ta med dig den känslan nästa gång du går på intervju 
och ta med dig allt du lärt dig tidigare. 

NINA JANSDOTTER
karriärcoach

10
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mindfulness
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Redan 2007 började Google med 
sin medarbetarutbildning 
Search inside yourself, som är 

baserad på mindfulness. Utbildningen 
skapades av några av världens ledande 
hjärnforskare, den religiöse ledaren 
Dalai Lama och några av de första in-
genjörerna som anställdes på Google. 
Kursen blev otroligt populär och varje 
år utbildar de ett stort antal av sina 
medarbetare.

Bakgrunden till varför Google och 
andra framgångsrika företag väljer att 
satsa på denna typ av kompetensut-
bildning och träning är hur vi lever 
och verkar i dag.

Rasmus Hougaard, en dansk före det-
ta managementkonsult som nu är verk-
sam i företaget Potential project, be-
skriver hur våra arbetsliv har utveck-
lats. Hans beskrivning sammanfattas 
med det engelska ordet paid (utifrån 
beskrivningens begynnelsebokstäver): 

• Pressure 
Det är ett ökat tryck på medarbetarna i 
de allra flesta organisationer och före-
tag. Ofta minskar resurserna samtidigt 
som förväntningarna på prestation 
och resultat ökar. Vi förväntas vara 
tillgängliga på telefon och mejl även 
utanför arbetstiden.

• Always on 
Vi är i stort sett alltid uppkopplade. Vi 
tar emot mejl efter arbetstid. Många 
är också ofta påkopplade mentalt vad 
gäller arbetsfrågor. Man har svårt att 
stänga av när man går hem för dagen.

• Information overload 
I dagens samhälle nås vi hela tiden 
av en ständig ström av information. 
Det är inte bara företagen som kom-
municerar med sina medarbetare utan 
även tv, tidningar och sociala medier 
skickar ständigt ut ny information som 
vi behöver ta del av. Hjärnan över-
sköljs hela tiden av ny information 
och intryck.

• Distractions 
Det är en ofantlig mängd distraktioner 
som vår hjärna tvingas att ta ställning 
till. Dessa distraktioner kan ta upp till 
30 procent av arbetstiden. Det finns 
både externa och interna distraktioner 
som påverkas oss

De strategier som de allra flesta tar 
till för att hantera arbets- och privatli-
vet är att dra in på pauser, ha ett högt 
tempo och ägna sig åt så kallad multi-
tasking. 

Företagsanpassad mindfulness  
passar såväl Google, Apple, 
Facebook somläkemedelsbolag

Många företag, till exempel Google, Apple och 
Facebook satsar på att utveckla och stärka sina med-
arbetares mentala kapacitet genom att använda någon 
form av företagsanpassad mindfulness. En utbild-
ningsform som blir allt vanligare i fler och fler 
branscher.  
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Multitasking
Multitasking hade fram till för några 
år sedan en ganska positiv klang. Det 
var något man ibland kunde se i vissa 
platsannonser. Begreppet är synonymt 
med simultankapacitet och innebär 
att man gör flera saker samtidigt, till 
exempel läser sin mejl samtidigt som 
man pratar i telefonen. 

Men det är ett bedrägligt arbetssätt 
eftersom effekterna av multitasking är 
samstämmiga. Effektiviteten går kraf-
tigt ned (med cirka 40 procent) och kva-
liteten av det man uträttar blir ofta 
sämre. De är de kortsiktiga effekterna.

De mer långsiktiga effekterna är att 
det påverkar vår hjärna på ett mycket 
negativt sätt. 

I artikeln Why the modern world is 
bad for your brain (The Guardian, 18 
Jan 2015) skriver författaren Daniel J Le-
vitin om hur våra hjärnor påverkas av 
att ständigt hålla på med flera saker 
samtidigt. Han refererar blandat annat 
till forskaren och neurospecialisten 
Earl Miller, verksam vid Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) och som 
anses vara en av världens främsta ex-
perter på splittrad uppmärksamhet. 

Earl Miller och många andra fors-
kare menar att hjärnan inte är skapad 
för att användas som den görs i dag. 
När människor tror att de multitaskar 
hoppar de i stället fram och tillbaka 
mellan olika uppgifter. Vi märker inte 
heller när vi helt plötsligt har bytt fo-
kus, från att ha suttit med en rapport 
så befinner vi oss i till exempel vår in-
korg i mejlen eller på internet för att 
kolla upp något – inte helt ovanliga sce-
narier. Varje gång som detta görs så är 
det en kognitiv kostnad. 

Man har funnit att multitasking 
ökar produktionen av stresshormonet 
kortisol och ”fight and fly-hormonet” 
adrenalin. Detta kan överstimulera 
våra hjärnor och påverka hjärnans 
funktion. Multitasking orsakar också 
ett dopamin-beroende genom att hjär-
nans belönas när den ofta och impul-
sivt byter fokus mellan olika stimuli. 
Ju mer vi multitaskar ju svårare har vi 
att bryta den vanan. Man brukar säga 

att vår uppmärksamhet kidnappas. Vi 
får allt svårare att behålla vår koncen-
tration.

Flera artiklar rapporterar också om 
att vi får lägre intelligenskvot (IQ) ge-
nom att multitaska. Glenn Wilsson, före 
detta professor i psykologi vid Gres-
ham College i London har funnit att vi 
får en kognitiv förlust av multitasking 
som är större än av att röka marijuana.

Stress i sig är inte farligt, det är möj-
ligheterna och förmågan till återhämt-
ning som påverkar hur vi mår. De na-
turliga pauserna försvinner allt mer 
och vi bokar våra möten tightare och 
tightare. Detta gör att hjärnan inte får 
någon återhämtning mellan att preste-
ra via beslut, diskussioner, analyser, 
presentationer och liknande. 

Långvarig stress och högt tempo har 
en negativ påverkan på viktiga egen-
skaper som fokus, kreativitet, driv, 
analys, inlärning, emotionell intelli-
genskvot (EQ) och flexibilitet.

Eftersom omvärlden inte kommer 
att förändras så inser fler och fler före-
tag att de, för att kunna behålla och ut-
veckla ledarnas och medarbetarnas 
mentala kapacitet, måste ta med före-
tagsanpassad mindfulness i sina ut-
bildningsstrategier.

Från början en österländsk medita-
tionsteknik 
Mindfulness härstammar från öster-
ländska meditationstekniker men är 
nu helt sekulariserat, de religiösa in-
slagen är borttagna. En av de första 
träningsprogrammen för mindful-
ness togs fram under 1970-talet av en 
amerikansk professor, Jon Kabat-Zinn. 
Detta program var främst inriktat på 
att lindra psykiska och en del fysiska 
problem. Hans definition av mindful-
ness är: ”Rikta uppmärksamheten med 
avsikt, i ögonblicket och gör detta med 
ett icke värderande sätt.”  

En svensk översättning av begrep-
pet är medveten närvaro och betonar 
just att leva i nuet. 

Att rikta uppmärksamheten är som 
att sätta på en ficklampa och därefter 
rikta ljuset mot det som vi prioriterar. 
När vi är stressade och vi hoppar mel-
lan olika uppgifter är det lätt att ljuset 
far omkring åt alla möjliga håll. Är 
man i ögonblicket är man i nuet och det 
är också det man eftersträvar med sin 
träning och sitt sätt av vara.

Men det är ett bedrägligt arbetssätt 
eftersom effekterna av multitasking 

är samstämmiga. Effektiviteten går kraftigt 
ned (med cirka 40 procent) och kvaliteten av 
det man uträttar blir ofta sämre.
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Med ett icke-värderande sätt tar vi 
bort de reaktioner som kan uppkomma 
om vi lägger till en värdering. Till ex-
empel att säga till sig själv att man ald-
rig kommer att hinna med just den här 
arbetsuppgiften. 

En sådan värdering skapar lätt 
stress. Själva situationen i sig, till ex-
empel skriva en rapport med en dead-
line är oftast inte stressande. Det är de 
tankar vi lägger på kring själva uppgif-
ten (i det här fallet att bli klar i tid och 
med god kvalitet) som stressar.

Att träna mindfulness
Mindfulness-träning består av två 
delar – en formell träning med några 
enkla meditationsövningar och en in-
formell träningsdel som går ut på att 
etablera nya mentala vanor. 

Meditationsövningarna
I dessa övningar fungerar kroppen, 
andningen och sinnet som verktyg för 
träningen. Det lättaste är att följa in-
struktioner från en app eller mp3-fil. 

De allra flesta program börjar med 
att träna kroppscanning. En övning 
där man fokuserar och noterar vad som 
upplevs i olika delar i kroppen. Denna 
övning är basal i mindfulness-träning 
då många av nutidens människor har 
stängt av det kroppen signalerar. Krop-
pen ljuger aldrig och därför är det vik-
tigt att hitta tillbaka till dessa signaler 
för att på så sätt lära sig att agera på ett 
konstruktivt sätt eller att bryta stress-
mönster.

Vissa program, som till exempel 
Neurobusiness training (NBT) fortsät-
ter med en övning som där kallas för 
Riktad uppmärksamhet. I andra pro-
gram kan övningen också kallas Fo-
kusövning. I Riktad uppmärksamhet 

använder man andningen som verktyg.
Den tredje meditationsövningen 

inom NBT-programmet kallas Öppen 
uppmärksamhet. I denna övning an-
vänder man sig av sinnet och de ljud 
som finns omkring en. Övningen stär-
ker bland annat fokus och ger en själv-
medvetenhet om vilka tankemönster 
man har.

Informell träning
Den informella träningen går ut på 
att etablera nya mentala vanor. En av 

dessa vanor är att lära sig att vara i 
nuet fullt ut. Detta kan innebära att 
man till exempel etablerar vanor där 
man bara gör en sak i taget (monota-
sking). Att välja ut uppgifter och ge-
nomföra dessa med full koncentration 
och göra medvetna val om när man 
avslutar uppgiften. 

En annan ny vana är att lära sig att 
använda mentala strategier eller för-
hållningssätt i olika situationer i ar-
bets- och privatlivet.

Antalet mentala strategier som man 
arbetar med varierar något i litteratu-
ren. Här är de vanligaste strategierna: 

• Acceptans. Att ha förmågan att se 
verkligheten som den är och inte som 
man önskar. Man behöver tycka om 
det man ser. Ett exempel kan vara att 
man i en omorganisation accepterar att 
det blev som det blev och att man inte 
ältar detta utan bestämmer sig för om 
man ska släppa frågan eller ta tag i det 
som man faktiskt kan påverka just nu.

• Släppa taget. Att bestämma sig för att 
nu släpper jag detta. Jag lägger inte 
någon mer energi på det utan sparar 
energin till det jag vet för mig framåt.

• Tillit. Att ha tillit innebär att man har 
full tilltro till sin egen kapacitet, att si-
tuationen löser sig samt att man litar 
på att gruppen har fullt förtroende för 
mig. Det stärker både självkänslan och 
förbättrar stämningen i en grupp.

• Tålamod. Att acceptera och ha mod att 
inse att vissa saker tar tid innan resulta-

tet kommer. Tålamod är också en egen-
skap det inte pratas om så mycket i dag. 
Det är synd, för mer tålamod i en organi-
sation kan både skapa bättre resultat och 
mindre stressade medarbetare. Tålamod 
skapar också bättre möteskvalitet efter-
som man då oftast lyssnar bättre och 
låter den andre prata till punkt.

• Glädje. Att ha en vänlig inställning 
till sig själv och till dem man möter. 
Förmågan att se helhet i stället för att 
fokusera på det som är bra gör att vi 
också upptäcker glädjeämnen i vårt liv.

Mindfulness härstammar från öster-
ländska meditationstekniker men är 

nu helt sekulariserat, de religiösa inslagen 
är borttagna.… En svensk översättning av 
begreppet är medveten närvaro och betonar 
just att leva i nuet.
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• Ett öppet sinne. En nybörjares sinne är 
öppet, nyfiket och inte färgat av egna 
erfarenheter, vare sig positiva eller ne-
gativa. Att till exempel möta en befint-
lig kund med ett öppet sinne kan göra 
att man helt plötsligt får en ny typ av 
relation som öppnar upp för nya af-
färsmöjligheter.

• Icke-värderande. Vi är fostrade att hela 
tiden värdera det vi ser och möter. Vi 
kan till exempel ha svårt att bara kon-
statera att det regnar utan att lägga till 
att det är dåligt väder. Värderandet 
lägger sig som ett filter för vad den 
faktiska situationen är och genom att 
ha ett icke-värderande synsätt kan 
man se nya lösningar som man inte 
har sett förut. 

• Medveten strävan. Att ha ett motive-
rande mål och en vision med sitt arbete 
och liv är viktigt. När detta är välför-
ankrat i oss går vi tillbaka till nuet och 
agerar på det mest optimala sättet uti-
från rådande situation. Vi strävar inte 
för hårt för då riskerar vi att tappa de 
möjligheter och utmaningar som finns 
i nuet. 

Träningens påverkan på hjärnan
Antalet vetenskapliga artiklar om 
mindfulness har fullkomligt explo-
derat de senast åren. När de första ar-
tiklarna publicerades hade man fokus 
på att mäta hur människor fysiska och 
psykiska hälsa påverkades. Resultaten 
var mycket bra och därför har mindful-
ness använts exempelvis inom vården 
under flera år. Förklaringen till var-
för antalet publicerade artiklar ökat 
så kraftigt de senaste åren är att man 
kunnat mäta vad som faktiskt händer 
i hjärnan när man tränar mindfulness 
med hjälp av EEG-kameror. 

Numera kan man säga att mindful-
ness träning stöds av hjärnforskning-
en. Hundratals vetenskapliga artiklar 
publiceras varje år om ämnet. Dessa 
publiceras bland annat i forum som 
Harvard Business Review och olika 
neurovetenskapliga publikationer. 

Fram till för inte så länge sedan 
trodde man att hjärnans funktion och 
struktur inte kunde förändras till det 
positiva. Hjärnforskare ställde sig dock 
frågan om hjärnan inte förändrades av 
erfarenheter och tankar och började 
undersöka detta. Det visade sig att 

hjärnan faktiskt har förmågan att för-
ändra strukturer och funktion genom 
sättet man tänker på. Hjärnans förmå-
ga till förändring kallar man för neu-
roplasticitet. Man såg att nya hjärncel-
ler (gråa celler) kunde bildas. 

Det visar sig att vad vi riktar upp-
märksamheten mot påverkar hur vår 
hjärna formas. När man tränar mind-
fulness riktar man sin träning och för-
måga inåt. Både meditationsträning 
och den informella träningen påverkar 
hjärnan. Ett av de ställen som påverkas 
är hippocampus som får en förtjock-
ning av grå celler, vilket har en direkt 
påverkan på minne och inlärning.

Ett annat ställe som påverkas är 
amygdala som står för mycket av våra 
känslostyrda och impulsiva handling-
ar. Den påverkar också våra stressni-
våer i kroppen. Amygdala får en för-
tunning av de gråa cellerna och aktivi-
teten minskar, vilket får en rad positiva 
effekter på hur vi mår och vi beter oss.

Ytterligare delar i vår hjärna som på-
verkas och som lyfts fram i artiklar är 
pannloberna (framför allt de främre). 
Dessa lober får också en förtjockning 
av sina celler och kan agera på ett mer 
uthålligt och starkt vis. Pannloberna 
brukar ibland i litteraturen kallas för 
vår vd-funktion eftersom analys, lång-
siktighet, målsättningar och andra ex-
ekutiva funktioner styrs bland annat 
därifrån. 

När viktiga delar i vår hjärna byggs 
upp och stärks så får det direkta effek-
ter på många viktiga egenskaper för 
både arbets- och privatliv. Litteratur 
och olika artiklar lyfter fram samstäm-
miga positiva resultat på bland annat 
bättre fokus, inlärning, beslut, samar-
bete, flexibilitet, livskvalitet, sömn och 
stresshantering. Resultaten har även 
uppmärksammats i artiklar i Dagens 
Industri och Svenska Dagbladet under 
2014.

Hur kan mindfulness stärka och 
utveckla oss
Att utöva medveten närvaro (mind-
fulness) kan stärka och hjälpa oss på 
många olika viktiga sätt.

• Stress. Du känner av dina stress-
signaler tidigare och kan på så sätt 
bryta ditt sätt att agera. Oftast är det 
inte själva situationen vi befinner oss 
i som stressar oss utan det är vårt att 

sätt att reagera som utlöser stress. 
När vi tränar mindfulness lugnar vår 
amygdala ned sin aktivitet och därmed 
minskar kroppens sätt att reagera på 
stress. Stressen fortsätter att finnas 
runt omkring oss men vi reagerar inte 
lika starkt och vi får en snabbare åter-
hämtning.

• Ledarskap. Innan du kan leda andra 
måste du kunna leda dig själv. För att 
kunna göra detta måste du känna dig 
själv. När du vet hur du påverkas av 
och reagerar på olika situationer kan 
du jobba med att ändra de beteenden 
som inte är konstruktiva. I träningen 
ingår bland annat att betrakta sina tan-
kar och lära sig att känna hur kroppen 
och sinnet reagerar på dessa. Detta är 
grundläggande för att kunna styra sig 
själv till dit man vill.

• Hantera sin energi. I till exempel Neu-
robusiness-training, ett av de tränings-
program som finns för näringslivet, 
lär man sig att jobba med hjärnan och 
inte mot den. På detta sätt får man en 
förståelse för hur man kan minimera 
energiutflödet. 

• Effektivare och bättra kvalitet. Eftersom 
mindfulness bland annat innebär att 
vara fullt fokuserad på det man prio-
riterat att göra så innebär det att man 
tränar in ett beteende som är motsatsen 
till multitasking. Ett sådant beteende 
gör att det tar kortare tid att bli färdig 
och misstagen blir oftast färre.

• Beslut och handling. Många av våra 
handlingar styrs av den så kallade 
autopiloten. Vi är oftast inte medvet-
na om detta utan agerar och tänker 
på vårt invanda sätt. Det tar inte så 
mycket energi att gå på autopilot men 
det är inte säkert att detta är det bästa 
alternativet för att nå våra mål eller att 
möta de utmaningar vi har. När man 
tränar mindfulness blir man medveten 
om vilka vanor och tankar man har och 
man tränar sig därefter att aktivt kun-
na välja alternativa ageranden. 

• Nya lösningar och idéer. Kreativitet 
är bland annat beroende av låg tan-
keverksamhet, det vill säga en miljö/
situation där hjärnan inte jobbar för 
högtryck utan är avslappnad med ändå 
alert. Låg tankeverksamhet uppnår 
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man till exempel när man mediterar 
eller precis efteråt. Själva meditations-
träningen har också visat sig att öka 
nivåerna av dopamin som ofta kopplas 
ihop med nyfikenhet och kreativitet. 
De mentala strategierna och förhåll-
ningsättet främjar en kultur som stär-
ker kreativiteten.

Att arbeta och leva på ett sätt som 
präglas av mindfulness är inget man 
åstadkommer på en kafferast. Det 
krävs, som med all annan träning, ett 
regelbundet tränade och att nya men-
tala vanor etableras. De företag som 
väljer denna väg och lyckas med att eta-
blera detta i sin kultur kommer med 
stor sannolikhet att ha konkurrensför-
delar framöver i form av ledare och 
medarbetare som har en mental kapa-
citet i högform.

KARIN OTTERBJÖRK
utbildare, föreläsare 

Mairutveckling AB

Både meditationsträning och 
den informella träningen påverkar 

hjärnan. Ett av de ställen som påverkas 
är hippocampus som får en förtjockning 
av grå celler, vilket har en direkt påverkan 
på minne och inlärning.

brilex

Vad är rätt och vad är fel vid marknadsföring av läkemedel? 
Det kan vara dyrt att chansa, fråga mig i stället.

Jur kand Torsten Brink 
Telefon 070-752 30 75 eller brink@brilex.se.

Får man använda citat  
i läkemedelsinformation?
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”Jag är flexibel och stresstålig och 
tycker om att arbeta med människor.” 
Det låter ju toppen. Men inga ord är 
något värda om du inte kan backa upp 
dem med konkreta exempel. Jessica 
Dinkel, rekryteringskonsult på Dfind 
Science & Engineering, berättar om 
cv-formuleringar hon läst alltför många 
gånger och delar med sig av tips som 
får ditt cv att vända från flopp till flipp. 

Jag läser upp emot 100 cv:n varje dag. Det är en enorm 
mängd information att ta till sig. Och det blir en hel 
del slitna klyschor som börjar skava i ögonen efter en 

stund.
Ett sådant exempel är ”från ax till limpa”. Det låter lite 

fint, det är väl därför så många som slänger sig med begrep-
pet. Men för oss som läser mängder av cv:n blir det nästan 
tvärtom. Det är tröttsamt, intetsägande och nästan ett ir-
ritationsmoment. Ett cv fyllt med floskler blir intetsägande. 
Särskild om alla kandidater skriver att ”de tänker utanför 
boxen”.

Majoriteten av alla cv:n jag läser innehåller någon kly-
scha. Här är några vanliga exempel: ”jag ser helheten men 
har också fokus på detaljerna”, ”tänker utanför ramarna”, 
”självgående men också en lagspelare”, ”har lätt för att lära”, 
”flexibel och stresstålig”. 

Visst kan det kan vara svårt att helt undvika floskler, för 
man vill ju helst få fram alla positiva egenskaper på en och 
samma gång. Men mitt råd är att i stället ge konkreta ex-
empel som belyser egenskapen du vill lyfta fram. I stället 
för att skriva ”helhet och fokus på detaljer” kan du skriva: 
”Jag gillar att ha en överblick och målbilden klar för ett 
projekt men i min roll i dag sparar jag mycket tid på att från 
början också fokusera på detaljerna kring när produkten 
ska massproduceras och lanseras.”

Det är dock inte kandidaternas fel att de hamnar i flos-
kelfällan, även arbetsgivaren bidrar med en del floskler. 
När företagen ska rekrytera ser de chansen att efterlysa nå-
gon form av supermänniska i sin annons. Exempelvis: ”Du 
ska vara ung med lång erfarenhet.” Det är en omöjlig ekva-

Majoriteten av alla 
cv:n jag läser inne-

håller någon klyscha.
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Flosklerna 
som rekryteraren 
tröttnat på
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tion. Många arbetsgivare skriver en alldeles för lång öns-
kelista med egenskaper och kompetenser, trots att de kan-
ske egentligen bara behöver några av dem. Där måste man 
som rekryteringsansvarig strama upp och se vad som verk-
ligen behövs för tjänsten.

Det personliga brevet
Ett personligt brev är en viktig del av en jobbansökan. Det 
finns en anledning till att det heter just personligt brev – 
här ska du lyfta fram din personlighet och brevet ska vara 
en förklaring och beskrivning av varför du söker tjänsten. 
Brevet ska vara skräddarsytt för det företag och den tjänst 
du söker. Nyckelbudskapet är – vad du kan bidra med – inte 
vad det nya jobbet skulle ge dig utan vad du skulle ge om du 
fick jobbet. Det är frustrerande att läsa cv:n och personliga 
brev som är generiska och kan gälla fler tjänster.

Tänk på att lyfta fram det viktigaste i brevet och som 
matchar annonsen och det arbetsgivaren söker. Det visar 
att du läst annonsen och förstår vad som efterfrågas. Om 
du inte förstår tjänstebeskrivningen eller vad som efterfrå-
gas så är det mycket troligt att du inte har kvalifikationer-
na för tjänsten. Använd alltså inte ”hagelsvärmstekniken” 
för att täcka upp allt som eventuellt efterfrågas i tjänsten 
på grund av att du är osäker. Utgå i stället ifrån dina erfa-
renheter och kompetenser och förklara vad du kan bidra 
med. 

Kontrolläs din ansökan
Dags att skicka iväg din ansökan? Läs igenom allt noga en 
gång till och se till att inga felstavningar smugit sig in. Om 
du skickar din ansökan via e-post, använd en adress som 
låter neutral och professionell. Annars kan mottagaren få 
förutfattade meningar om dig redan från början. 

Förhoppningsvis tas din ansökan emot positivt och du 
kallas till en intervju. Också då finns det en hel del att tän-
ka på för att undvika floskelfällan. Givetvis ska du vara 
tydlig, konkret och svara på frågor utan att svänga dig med 
självklarheter och överdrifter. Var försiktig med att säga 
saker som att du är ödmjuk för att sedan skryta om hur 
framgångsrik du är. Men du ska heller inte säga att du är 
ödmjuk och sedan nedvärdera dig själv. 

Akta dig för opassande och fördomsfulla kommentarer 
och för att fokusera på ovidkommande saker som till exem-
pel dina fritidsintressen. Visst ska du vara personlig, men 

var konkret och inrikta dig i stället på ämnen som rör det 
aktuella jobbet. 

Men redan innan intervjutillfället bör du fundera på någ-
ra självklarheter, som kan sålla bort dig om du inte tänker 
rätt. 

• Klädseln. Klä dig efter tillfället och det jobb du söker. Vem 
ska du träffa? Är det en försäljningschef, vd eller kanske 
en inbiten forskare? 

• Vad vill du ha ut av intervjun? Om du tycker att du är då-
lig på att tala om dig själv, skaffa ett bollplank som du kan 
stämma av med. Glöm inte att ställa frågorna om saker som 
du undrar över: hur ser tidplanen ut framåt i processen, 
när ska tjänsten tillsättas och vad behöver jag bidra med 
inför nästa steg?

Om du har förberett allt detta kan du inte göra så myck-
et mer än att ha en glad och positiv utstrålning. 

Och förresten, se till att du inte har kalla händer när du 
ska skaka hand inför intervjun. En undersökning som gjorts 
av John Bargh, PhD, professor i psykologi vid Yale Univer-
sity och Lawrence Williams, PhD, University of Colorado, vi-
sar att kalla händer minskar dina chanser att ge ett gott 
första intryck.  Så tänk på att hålla värmen, till exempel 
genom att hålla en varm kopp kaffe eller te i händerna. För 
det skulle väl vara snöpligt att försämra det första intryck-
et när du tagit dig förbi alla andra hinder på vägen till ditt 
nya jobb!

JESSICA DINKEL
rekryteringskonsult

Dfind Science & Engineering 

SEX GODA RÅD FÖR ETT CV UTAN FLOSKLER
• Se till att ditt cv är bra strukturerat och lättöverskådligt. Kan 
rekryteraren inte direkt se att du har de kvalifikationer som 
ställs upp i kravspecifikationen är risken stor att ditt cv ham-
nar i nej-högen.

• Läs igenom ditt cv med kritiska ögon. Det är lätt att falla i 
floskelfällan. Arbeta med att skriva om och använda andra ord.

• Var personlig och konkret. Din kompetens och fina egen-
skaper kommer inte fram om du inte kan ge konkreta exempel 
på dem.

• Var gärna personlig, men bli inte för privat. Skriv överskådligt 
med tydliga rubriker.

• Se till att du har en passande bild i ditt cv. Ett ansikte gör 
det lättare för rekryteraren att komma ihåg dig. Använd inga 
semesterbilder. Välj i stället en trevlig och professionell por-
trättbild. 

• Tänk på att din cv och det personliga brevet ska komplettera 
varandra – inte upprepa samma sak.

-

ledarskap
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Patienterna är med. Sjukvården är med. Apoteken är med.

Är ni med?

“Klar och tydlig information.
Betydligt lättare att uppfatta än om man 
sitter framför en läkare. Då är man ofta 

trött och virrig av annan 
 info man fått.”

“Vi känner till er sida  
och vi informerar och rekommenderar den  

i samtliga våra utbildningar och kontakter med 
läkare + sjuksköterskor på vårdcentralerna. De 

får skriftligt om det så att de kommer ihåg. 
Vi tycker att den är jättebra!”

“Tack för en mycket 
 bra site! Väldigt användbar i 

det praktiska arbetet.”

“Bra att ni finns!!!”

“Det finns ju 
 massor att ta del av både för 

sjukvårdspersonal och patienter. Det är en finfin idé 
att ha instruktionsfilmer samlade på detta vis 

och att åtkomsten är så enkel.”

Patienterna säger:

Vården säger:
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MERVÄRDESTJÄNSTER    
De som driver frågan om mervärdestjänster inom läkemedelsbranschen diskuterar 
mer hur man ska arbeta med dessa tjänster än om man ska göra det. Men det sak-
nas en välformulerad vision om vart man vill ta vägen och då är det som upplagt 
för ett misslyckande. Magnus Franzén, Head Analyst, på företaget eyeforpharma, 
utvecklar tankarna utifrån en ny rapport.

trender



   pharma industry nr 3-15   61

För två år sedan organiserade 
eyeforpharma en konferens om 
mervärdestjänster – Value Ad-

ded Services. Konferensen blev en 
omedelbar succé med hundratals åhö-
rare och experter från industrin i talar-
stolen. Det var en konferens driven av 
optimism för en eventuell modell som 
kunde föra läkemedelsindustrin bort 
från storsäljare (blockbusters) och dess 
aggressiva säljstrategier.

I samband med konferensen publi-
cerade vi en rapport (Value Added Ser-
vices 2013) som identifierade de under-
liggande faktorerna för varför läkeme-
delsindustrin borde röra sig från ett 
starkt fokus på produkter till en tjäns-
temodell. 

I dag, två år senare, vittnar vår rap-
port, Value Added Services 2015, om en 
debatt som ser något annorlunda ut. De 
underliggande faktorerna kvarstår: 

• En allt äldre och sjukare befolkning. 

• En stark trend mot dyrare och mer 
specifika mediciner och ett lika starkt 
motstånd mot att betala mer för stegvis 
ökande innovation, ett motstånd som 
har sin grund i ett ökat tryck att få ut 
mer av mindre i hälsovården. 

• Fler och fler sjukvårdssystem som 
rör sig mot resultatbaserad ersättning. 

• Nya teknologier som förändrar möj-
ligheterna att monitorera, förebygga 
och hantera sjukdomar. 

• En insikt inom läkemedelsindustrin 
att den måste förbättra sitt rykte. 

Men debatten inom företagen i bran-
schen har mognat sedan 2013. När vi 
talade med över 40 nyckelpersoner som 
driver frågan om mervärdestjänster 
inom sina respektive företag stod det 
klart att debatten nu rör sig mer kring 
hur man kan arbeta med tjänster än om 
man ska göra det. 

I grund och botten står varje företag 
inför ett strategiskt val om på vilket 
sätt man vill fortsätta vara relevant för 

  KRÄVER VISIONER

Få företag ser sig själva som enbart leveran-
törer av läkemedel. I stället vill de flesta före-
tag positionera sig som något mer. En stor 
andel går så långt som att definiera sig som 
lösningsleverantörer för integrerad hälsovård. 
Källa: Value Added Services Report 2015,. 
eyeforpharma: London.

Det är stor spridning mellan företagen i vilken 
utsträckning man har lyckats bygga tjänste-
lösningar som går bortom pilotstadiet.

Debatten 
rör sig nu mer 

kring hur man kan 
arbeta med tjänster 
än om man ska 
göra det.
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sina kunder. Många har valt att omde-
finiera sin roll i samhället och ser sig 
själva nu som integrerade vårdgivare 
(integrated care providers) vilket låter 
väldigt innovativt. Men skrapar man 
på ytan blir det tydligt att få företag har 
lyckats att på allvar skapa en ny hållbar 
affärsmodell helt ut. 

Några stötestenar
En stötesten för industrin har varit 
möjligheten att utveckla tjänstelös-
ningar i stor skala. Tjänster har något 
fundamentalt lokalt och kundspecifikt 
över sig, något  som läkemedelsindu-
strin med sin starka produktkultur 
haft det svårt att förlika sig med. Vissa, 
till exempel AstraZeneca med sitt ini-
tiativ Intelligent Pharmaceuticals där 
man kombinerar läkemedel med olika 
tekniska lösningar, har försökt bygga 
in skalmöjligheterna i utvecklingen av 
tjänsten. Andra har valt att fokusera 
sina ansträngningar på lokala projekt 
som till exempel Janssens Care4Today. 

En annan stötesten har varit hur 
man ska ta betalt för dessa tjänster. Lä-
kemedelsföretagen saknar ofta rätt 
kompetens och kunnande för att han-
tera mervärdestjänster och ofta har det 
slutat med att man gett bort tjänstelös-
ningen gratis i ett terapiområde där 
man har en stark närvaro och hoppats 
på att få avkastning på investeringen 

genom till exempel ökad följsamhet till 
behandlingen.

Relaterat till detta är den fundamen-
tala skillnaden i marginaler mellan en 
tjänstemodell och en blockbuster-pro-
duktmodell. Det vill säga: en tjänstemo-
dell ser ofta en lägre initial investering 
men högre pågående kostnader vilket 
förändrar risk/vinst-dynamiken. Så fort 
ett investeringsbeslut i tjänsteutveckling 
ställs mot ett beslut i läkemedelsutveck-
ling har det varit svårt för företagsled-
ningarna att motivera det förra.   

Flera företag såsom AstraZenca, Sa-
nofi, Janssen, MSD, Bayer och andra 
har flera intressanta initiativ. I våra 
diskussioner med branschen har vi 
kunnat skönja sex nyckelfaktorer för 
framgång i tjänsteutveckling: 

1. Ett långsiktigt stöd från lednings-
gruppen. 

2. Självständighet från läkemedelsut-
vecklingen och kommersialiseringen. 

3. Tydliga intentioner.

4. En fortlöpande utvecklingsprocess.

5. Utveckling i samarbete med kun-
derna.

6. Anställa personal eller ingå partner-
skap med företag som kan fylla kom-
petensgapet.

Det finns fortfarande många fråge-
tecken och stundtals verkar vissa 
viktiga frågor ännu inte ha ställts. 
Hur ska tjänsteutvecklingen dras in 
i huvudverksamheten? Hur ska man 
få ersättning för tjänsterna? Även om 
de första stegen av resan är avklarade 
saknas fortfarande ett tydligt slutmål. 
Detta gör att nyckelfaktorerna ovan 
kan komma att förändras under re-
sans gång. 

En tendens som vi har identifierat är 
en brist i uppfattningen av vad tjänster 
faktiskt betyder. Vad de flesta företag 

Ett långsiktigt stöd från ledningsgruppen är avgörande för framgångsrik tjänsteutveckling. Mer 
än 50 procent av de tillfrågade såg det som en nyckelfaktor för framgång. Procentandelen 
refererar till andelen av de tillfrågade som ansåg att detta skulle vara en nyckelfaktor för fort-
satt framgång i tjänsteutveckling. 

Vad de fles-
ta företag 

ägnar sig åt är en 
produktifiering av 
tjänster. Med andra 
ord: tjänsterna ses 
som en produkt 
som utvecklas och 
levereras till kun-
den i stället för 
att ses som något 
som sker i kontak-
ten med kunden.

trender
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ägnar sig åt är en produktifiering av 
tjänster. Med andra ord: tjänsterna ses 
som en produkt som utvecklas och le-
vereras till kunden i stället för att ses 
som något som sker i kontakten med 
kunden.

En framtida modell bortom pillret
En framtida modell som effektivt 
skulle svara på kunders och konsu-
menters behov skulle se bortom pillret 
och söka sig mot ett ekosystem eller 
nätverk av aktörer som tillsammans 
kan leverera en helhetslösning till inte 
bara individuella utan också samhäl-
leliga problem. Läkemedelsindustrin 
skulle kunna vara navet i ett sådant 
ekosystem, koordinera aktörerna och 
vara den principiella kontakten med 
kunden.

Skeptikern frågar sig säkert varför 
läkemedelsfabrikanter ska ta på sig en 
sådan roll. Att vara en del av komplexa 
affärssystem på det sättet ligger bort-
om branschens huvudverksamhet och 
kompetensområde. Vore det inte mer 
passande att erfarna aktörer såsom 
IBM tog den rollen?

Sanningen är att det i slutändan 
handlar om ett strategiskt val för varje 
företag. Ett val om vilken roll man vill 
spela i sjukvårdssystemet och samhäl-
let. Läkemedelsföretagen har en nyck-
elroll i utvecklingen av innovativa 
mediciner men det finns också flera 
starka argument för att ta en större roll. 

Vi ser fyra stora skillnader i jämfö-
relse med till exempel ett IBM. Först 
och främst har läkemedelsföretagen en 
djup kunskap inom sina sjukdomsom-
råden. En kunskap som i dag sällan an-
vänds på effektivt möjligaste sätt utan 
drivs i stort utsträckning av en vilja att 
sälja större volym av piller.

För det andra har man en naturlig 
kontakt med olika nyckelaktörer – inte 
minst kunder inom landsting eller 
motsvarande. Även om branschen tam-
pas med att betryckande rykte är man 
fortfarande sedd som en like som man 
kan ha givande medicinska diskussio-
ner med. 

För det tredje har branschen en djup 
kunskap om regelverk och regleringar 
kring medicin- och sjukvårdsområdet. 
Till exempel har Google gått ut och 
sagt att de inte kommer aktivt gå in i 
hälsovårdsmarknaden på grund av de 
krångliga och hämmande regelverken.

För det fjärde har läkemedelsbrans-
chen stora finansiella resurser som 
skulle kunna användas för att få hjulen 
i rullning. Något som ett Google eller 
ett IBM möjligen också har men som 
ändå är en grundläggande ingrediens 
som inte bör förbises. 

Komplext erbjudande ger komplext 
kundförhållande
Den stora utmaningen kommer i kon-
takten med kunden eftersom ett mer 
komplext affärserbjudande kommer 
att innebära ett mer komplext kund-
förhållande – inte minst eftersom det 
antagligen kommer att röra sig om 
flera kunder (till exempel både lands-
ting och Försäkringskassa) med olika 
budgetar, nyckeltal och målsättningar. 

Men man har i alla fall slutmålet 
klart för sig. Med ett konsoliderat eko-
system av aktörer skulle man kunna gå 
från en volymbaserad transaktionell 
affärmodell till en resultatsbaserad 
modell där man garanterar ett visst 
sjukdomsresultat inom terapiområdet 
för en del av populationen. Till exem-
pel baserat på riskgrupper inom den 
totala befolkningen. 

Delar av de organisatoriska och stra-
tegiska förändringar som skulle vara 
kravet för en sådan affärsmodell är re-
dan på gång inom branschen: mer in-
tern integration mellan sälj- och mark-
nadsföringsfunktioner, ökat fokus på  
hälsoekonomisk dialog med så kallade 

payers (i Sveriges fall landstingen), mer 
kvalitativ säljstruktur baserat på key 
account management (arbete med 
nyckelkunder), en rörelse mot multika-
nal- och upplevelsebaserat kundenga-
gemang, ökad insamling av real world 
data (data från situationer utanför den 
kliniska forskningen) samt generellt 
ökat fokus på en patientorienterad or-
ganisation.

Dessa olika initiativ skulle kunna 
knytas samman i en vision om en eko-
systemmodell. För utan en stark vision 
är risken stor att de många positiva in-
itiativen inom branschen rinner ut i 
sanden. 

Så här beskriver jag och David Laws, 
medförfattare till Value Added Servi-
ces 2015 dagsläget: 

”Resan mot en fullständig utbygg-
nad av mervärdestjänster i pharma har 
börjat. Det är goda nyheter! Men slut-
destination är fortfarande oklar. Kan-
hända är det avsiktligt – att lämna val-
möjligheter öppna medan pilot och 
testning långsamt stakar ut vägen 
framåt.

Men bristen på en välartikulerad vi-
sion gör resan som upplagd för miss-
lyckande.

Den ännu obesvarade frågan kvar-
står: hur kommer dessa initiativ och 
piloter flytta in i kärnverksamheten 
och ersätta de system, processer och 
lösningar som kunder och intressenter 
dessvärre alltmer finner utan värde.

MAGNUS FRANZÉN
Head Analyst

eyeforpharma
 

Den stora 
utmaningen 

kommer i kontak-
ten med kunden 
eftersom ett mer 
komplext affärs-
erbjudande kom-
mer att innebära 
ett mer komplext 
kundförhållande.
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Topp 15 företag
Sedan den senaste statistikuppdate-
ringen i Pharma Industry, är det oför-
ändrat på topp tre över de största lä-
kemedelsföretagen i Sverige - Pfizer, 
Novartis och MSD behåller sina pla-
ceringar, men flera företag har tagit 
sig upp på top 15 sedan den senaste 
analysen. GSK, Bayer, och Sandoz och 
mest spektakulärt är kanske Gilead, 

med en tillväxt på 408 % jämfört med 
samma period förra året. Precis utan-
för top 15 hittar vi nu Paranova, följt av 
Janssen Cilag.

Topp 15 produkter
På produktsidan har den inbördes 
ordningen på toplistan ruckats om en 
del - även om de starkaste fyra pro-
dukterna förra perioden (Jan – April); 

Humira, Enbrel, Remicade och Sovaldi, 
fortfarande toppar försäljningslistan. 
Starkast utveckling (på top 15-listan) 
mot samma period 2014 har Sovaldi 
och Simponi, med 228, respektive 33 
%. Zytiga har ersatts av Lantus på 
15:e-platsen, och i dagsläget hittar vi 
Eylea, Tysabri och Revlimid precis ut-
anför top 15.

branschstatistik

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige under för perioden Januari till 
Augusti 2015 uppgår till 25,9 miljarder kronor. Procentuellt har försäljningen 2015 
(YTD) ökat med 7,78% jämfört samma period 2014. För de senaste 12 månaderna 
(MAT) har försäljningen ökat med 8,22% jämfört samma period 2013-2014. E-hälso-
myndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek 
i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefat-
tar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i arti-
keln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar 
och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals 
kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IMS Health, har 
sammanställt och analyserat statistiken.  

januari – augusti 

Topp 15-företag

Företag YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth  

   %  YTD   % MAT  

   YTD   MAT 

PFIZER 1 756 467,9 6,77% 8,42% 2 627 433,0 6,74% 8,44%

NOVARTIS 1 162 951,7 4,49% 6,71% 1 752 220,6 4,50% 7,16%

MSD SWEDEN 1 094 207,2 4,22% 15,28% 1 595 308,5 4,09% 13,04%

ASTRAZENECA 928 760,1 3,58% 36,77% 1 326 100,0 3,40% 32,60%

ORIFARM 885 514,9 3,42% -29,04% 1 380 441,6 3,54% -28,90%

ROCHE 852 227,6 3,29% 19,20% 1 260 109,2 3,23% 18,86%

ABBVIE AB 850 611,1 3,28% 11,11% 1 257 514,6 3,23% 10,23%

MEDA 780 415,4 3,01% 1,23% 1 207 822,1 3,10% 5,08%

GILEAD 703 903,5 2,72% 407,72% 1 010 489,6 2,59% 613,13%

BAYER AB 558 608,6 2,15% 34,14% 798 975,4 2,05% 29,43%

NOVO NORD PHARM 535 725,1 2,07% 14,66% 799 758,0 2,05% 14,95%

SANDOZ A/S 511 113,3 1,97% 28,76% 739 640,6 1,90% 39,52%

ACTAVIS 496 403,2 1,91% -0,93% 735 077,1 1,89% -3,73%

GLAXOSMKL 470 839,3 1,82% 28,78% 675 235,6 1,73% 20,95%

TEVA SWEDEN 452 406,2 1,74% -9,20% 674 296,8 1,73% -8,08%

Top 15 - Företag 12 040 155,1 46,44% 13,36% 17 840 422,8 45,79% 12,90%

Total 25 925 951,1 100,00% 7,78% 38 965 448,2 100,00% 8,22%

(c) 2006, IMS Health or it’s affiliates  all rights reserved
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Topp 15 Terapiområden
Terapigrupp L (Tumörer och rubbning-
ar i nervsystemet), tillsammans med 
terapigrupp N (Nervsystemet), står 
fortfarande för ca. 40% utav markna-
den – precis som vid de senaste mät-

ningarna (10,2 miljarder av den totala 
marknaden). Terapigrupp J fortsätter 
att öka och befinner sig fortfarande på 
plats 3 i listan, medan grupp M och S, 
har bytt plats. I övrigt är den inbördes 
rankingen oförändrad.

VIKTOR PREGNER 
Analyst, Client Services 

IMS Health

Topp 15-produkter

Produkt YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth  

   procent  YTD   procent MAT  

   YTD   MAT 

HUMIRA 675 468,5 2,61% 9,33% 1 001 751,4 2,57% 9,47%

ENBREL 533 913,5 2,06% 1,86% 805 972,0 2,07% 3,78%

SOVALDI 433 083,5 1,67% 228,11% 728 682,3 1,87% 452,05%

REMICADE 376 569,4 1,45% -4,88% 579 285,5 1,49% -4,97%

ALVEDON 324 740,7 1,25% 7,53% 486 852,3 1,25% 5,67%

SYMBICORT 307 607,8 1,19% -37,69% 519 351,1 1,33% -29,41%

HARVONI 264 359,7 1,02% /0 271 293,4 0,70% /0

MABTHERA 262 097,0 1,01% 7,12% 398 843,5 1,02% 9,37%

HERCEPTIN 223 423,4 0,86% 1,58% 336 103,7 0,86% 1,31%

SPIRIVA 207 608,8 0,80% -4,35% 312 606,4 0,80% -5,66%

DAKLINZA 205 556,9 0,79% /0 316 146,7 0,81% /0

SIMPONI 203 830,4 0,79% 33,49% 294 000,5 0,75% 34,83%

LYRICA 183 666,8 0,71% -1,26% 276 342,3 0,71% -2,79%

GLIVEC 165 386,6 0,64% 4,18% 247 039,0 0,63% 4,38%

LANTUS 162 792,5 0,63% 3,25% 244 343,3 0,63% 3,31%

Top 15 - Produkter 4 530 105,4 17,47% 19,14% 6 818 613,3 17,50% 21,05%

Total 25 925 951,1 100,00% 7,78% 38 965 448,2 100,00% 8,22%

(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 5 500 642,7 21,22% 8,41% 8 202 338,0 21,05% 8,49%

N Nervsystemet 4 679 924,3 18,05% 4,22% 7 063 324,1 18,13% 4,11%

J Infektionssjukdomar 2 608 508,8 10,06% 50,70% 3 949 381,6 10,14% 56,14%

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 2 605 468,4 10,05% 5,65% 3 902 670,6 10,02% 5,36%

B Blod och blodbildande organ 2 229 530,3 8,60% 9,38% 3 367 041,8 8,64% 8,48%

R Andningsorganen 2 031 242,2 7,83% -7,32% 3 094 632,7 7,94% -4,92%

C Hjärta och kretslopp 1 551 837,3 5,99% 3,02% 2 350 106,8 6,03% 4,16%

G Urin- och könsorgan samt könshormoner 1 099 014,9 4,24% -0,91% 1 671 824,3 4,29% -0,37%

M Rörelseapparaten 867 086,4 3,34% 5,96% 1 296 848,7 3,33% 4,63%

S Ögon och öron 756 474,1 2,92% 10,57% 1 106 809,9 2,84% 10,55%

D Hud 715 509,0 2,76% -0,54% 1 072 948,0 2,75% -0,23%

H Hormoner, utom könshormoner och insulin 653 084,4 2,52% 1,17% 982 878,2 2,52% 0,90%

V Varia 294 012,2 1,13% 3,82% 449 457,7 1,15% 3,82%

P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel 270 884,5 1,04% 14,69% 363 299,2 0,93% 12,82%

I Immunologiska medel 62 731,8 0,24% 2,76% 91 886,5 0,24% 2,75%

Total 25 925 951,1 100,00% 7,78% 38 965 448,2 100,00% 8,22%

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

Topp Terapiområden
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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 



   pharma industry nr 3-15   67

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. 

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB

anmälningsärenden
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Pharmajobb.se 
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har verkligen blivit fart på rekryteringen via Pharmajobb.se 
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Arbetar man med en nischad produkt skall man annonsera 
i en tidning med nischat innehåll. Vi ser till att du når alla 
specialiteter i vårdkedjan i cancerområdet resp. neurologi-
området.

Kontakta oss för mer information. 

redaktionen@pharma-industry.se

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

Annonsera där du verkligen 
når din målgrupp!

nr 1-13

Hur kostnadseffektivt används 

cancerläkemedel idag?Nya röntgenmetoder kan hitta 

gömda brösttumörerSFH firade 50 år

Young Investigator 
Award x 3 or 

D E N  O B E R O E N D E  T I D N I N G E N  O M  N E U R O L O G I S K A  S J U K D O M A R
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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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 E-HÄLSA OCH JÄMLIK VÅRD 
 hetast i Almedalen

 LEDARSKAP 
”Pharma business” as usual

 NOVARTIS 
 – en gigant med 
stort hjärta


