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insights 

Better  
outcomes

Superior 
delivery

Maximize 
commercial 
value

Building brand awareness and boosting profitability require a 

new way of engaging your stakeholders. By uncovering deeper 

insights into their demands, you can create better market access 

and sales strategies. Count on Quintiles to help you deliver 

the right message to the right decision-maker – through an 

integrated, data-driven mix of channels – to achieve peak sales 

faster and realize the full potential of your portfolio. 

Learn more at quintiles.com.
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om slump – inte 
om klinisk effekt

Läkemedelsrester ska renas 
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Bara bäst är bra nog 
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VÅRDEN KAN 
spara miljarder 
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Våra kommunikationsinsatser till läkare har drivit på den utvecklingen. 

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

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

östrogenets negativa effekter.

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

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

Sjukvårdsmarknaden med hård konkurrens om beslutsfattares uppmärksamhet har varit vår 

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

Idag erbjuds kvinnor lokalt östrogen.

Så var det inte för tio år sedan.

En sjukt bra byrå
www.lopgbg.se

031-779 99 90



   pharma industry nr 4-15   3

ledare

Miljö och läkemedel allt viktigare frågor

Det rör sig på sig när det gäller läkemedel och miljö. I Sverige finns cirka 
1 200 olika aktiva substanser och cirka 1 300 olika hjälpämnen i de ungefär 
8 300 godkända läkemedlen varav 7 700 är humanläkemedel och 600 
veterinärmedicinska läkemedel. 

De absolut största utsläppen av läkemedelsrester uppkommer vid 
användning. Substanserna eller deras nedbrytningsprodukter utsöndras 
med urin och avföring, via avloppssystem och reningsverk kan de sedan 
nå ut i vattendragen. I detta nummer redogör vi för en metod som testas 
och utvärderas. Tekniska verken i Linköping, i samarbete med IVL Svenska 
Miljöinstitutet, har genomfört pilotskaletester med ozonering. Detta har 
lett till att metoden kommer att användas i full skala vid Linköpings största 
avloppsreningsverk, Nykvarnsverket. 

Ozonoxidation anses allmänt som en av de mest lämpliga tekniska lösningar 
när den används som ett avslutade och kompletterande poleringssteg i 
existerande reningsverk. 

Projektet MistraPharma hade sin avslutningskonferens nyligen och en av 
förslagen till regeringen var att instifta ett center för läkemedel och miljö för    
att arbetet med att minska negativa miljö- och hälsoeffekter av läkemedel. 

Om detta kan ni läsa mer i detalj längre fram i tidningen. Personligen 
hoppas jag att dessa metoder även kan exporteras till platser i världen som 
till exempel Hyderabad där det verkligen är ett skriande behov av mer miljö-
vänliga metoder. 

Förutom artiklarna som rör läkemedel och miljö gör vi också ett besök     
hos Amgen. Det blir spännande att se vad som hänt sedan 2005 när vi var   
där senast. Mycket nöje!

Niclas Ahlberg
chefredaktör

P.s. Vi har nu startat Pharmajobb på Facebook. Sök bara Pharmajobb och 
be om medlemskap så dyker drömjobbet snart upp i ditt flöde. d.s.
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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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Creating Connected Solutions  
for Better Healthcare Performance
IMS Health is a leading global information and technology services company providing clients in the 
healthcare industry with end-to-end solutions to measure and improve their performance.

ur  services e perts connect con gurable SaaS applications to  petabytes of comple  
healthcare data in the IMS One™ cloud platform, delivering unique insights into diseases, treatments, 
costs and outcomes. he company s ,  employees blend global consistency and local mar et 

nowledge across  countries to help clients run their operations more e ciently.

IMS HEALTH • IMSHEALTHNORDICS@se.imshealth.com • www.imshealth.com • SVEAVÄGEN 155, PLAN 9, SE 113 46 STOCKHOLM
 ©2015 IMS Health Incorporated and its affiliates. All rights reserved. Trademarks are registered in the United States and in various other countries.

For further information 
contact our team on +46 8 508 842 00  
or IMSHEALTHNORDICS@se.imshealth.com
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Nya medarbetare på SDS

Daniel Bruce börjar på SDS som senior advisor inom 
biostatistik. Han är disputerad statistiker från Stock-
holms universitet och har en mångårig erfarenhet som 
biostatistiker på Karolinska institutet och Stockholms 
läns landsting. Daniel Bruce har gedigen erfarenhet av 
projekt inom folkhälsa och epidemiologi som inkluderar 
både utförande av registerstudier och analyser av sur-
veydata med hälso- och sjukvårdsdata, sociodemogra-
fiska data, läkemedelsdata och överlevnadsdata. Han 
kommer at t arbeta med 
både Real World Evidence 
(RWE), akademiska projekt 
och med läkemedelsstudier. 

Daniel Bruce är också medförfattare till flertalet ve-
tenskapliga artiklar och har verkat som statistisk rådgi-
vare till många forskare, doktorander och andra med-
arbetare. 

SDS förstärker även sin interna organisation med 
Arife Erdal som ska arbeta som ekonomi- och regula-
toryassistent. Arife Erdal kommer närmast från en 
tjänst på Folkhälsomyndigheten. 

Källa: SDS

Charlotta Gummeson ska leda Sahlgrenska Science Park

Chalmers rektor Stefan Bengtsson och Göteborgs 
universitets rektor Pam Fredman är två av flera tunga 
namn i Sahlgrenska Science Parks nya styrelse, som 
tillträdde vid bolagsstämman i juni. Nu rekryteras 
Charlotta Gummeson som verkställande direktör. 

– Charlotta Gummeson har bred erfarenhet inom 
life science och av ledarskap i forskningsbaserade af-
färsprojekt. Med erfarenheter både från entreprenörs-
drivna bolag och som Sverigechef för ett stort interna-
tionellt företag har hon förutsättningar att leda Sahl-
grenska Science Park in i nästa fas, säger styrelsens 
nya ordförande Marianne Dicander Alexandersson.

Charlotta Gummeson kommer närmast från uppdraget som Investment Mana-
ger i Almi Invest. Hon har tidigare haft samma position i Innovationsbron och har 
även en bakgrund som chef för den svenska verksamheten i det japanska läkeme-
delsbolaget Astellas Pharma och som marknadschef på GlaxoSmithKline. Hon 
tillträder sin nya tjänst den 1 januari 2016.

Källa: Sahlgrenska Science Park

Åsa Holmgren blir regulatorisk 
chef på Medivir

Medivir samlar all regulatorisk kom-
petens och ansvar under ledning av 
Åsa Holmgren, med nya titeln EVP 
Strategic Regulatory Affairs. Åsa 
Holmgren har nyligen rekryterats till 
bolaget och tar genom detta omor-
ganisationen en plats i Medivirs led-
ningsgrupp. Sedan många år är Åsa 
Holmgren medlem i Pharma Indu-
strys redaktionsråd. 

Källa: Medivir

Axel Sjöblad blir ny chef för BioGaia

Axel Sjöblad, för när-
varande verkställande 
direktör för Getinge 
Sverige t i l l träder i 
mars som ny vd för 
BioGaia. Han har ti-
digare också var i t 
vice vd hos Gambro 
Lundia. Axel Sjöblad har en omfattande erfa-
renhet av marknadsföring och försäljning, nå-
got som gör honom väl lämpad att ta över led-
ningen av bolagets verksamhet.

Peter Rothschild, som grundande bolaget 
1990 tillsammans med Jan Annwall, har lett 
BioGaias etablering och framgångsrika utveck-
ling som vd för BioGaia i 19 år varav 17 år på 
börsen. I sin aktiva roll som koncernchef kom-
mer Peter Rothschild att fortsätta att leda kon-
cernens strategiska utveckling. 

Källa: BioGaia

Pontus Torstensson ny vd för Mimerex

Pontus Torstensson tillträder under hösten 
som vd för Mimerex. Han efterträder Niklas 
Holmgren, som lämnar sin operativa roll i bola-
get men fortsätter att vara delägare i koncer-
nen. Pontus Torstensson har ett djupt bransch-
kunnande med sin långa erfarenhet från läke-
medelsindustrin och bemanningsbranschen. 
Han har de senaste sju åren arbetat för Adecco 
som affärsområdeschef för Medical and Sci-
ence. 

Källa: Mimerex

notiser och pressklipp



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

Vi skräddarsyr lösningar efter kundens behov

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

Ashfield Nordic -  
global aktör med lokal 
expertis

Ashfield Nordic AB
Luntmakargatan 66, 5 vån, 113 51 Stockholm
T +46 8 614 34 00  F +46 8 678 40 19
www.ashfieldhealthcare.com
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Ulrika Berglund utsedd till Head of External 
Affairs på Bactiguard

Ulrika Berglund har sedan 
2012 varit affärsområdes-
chef på B2B-förlaget Men-
tor Communications och 
tog då med sig tidskrifterna 
Medtech Magazine och La-
btech Magazine som hon 
grundat och drivit i eget 
förlag under flera år. Hon 
har nära 20 års erfarenhet 
av läkemedels- och medi-
cinteknikindustrin och kom-

mer närmast från rollen som chef för affärsområdena 
hälsa/sjukvård och handel inom Mentor Communica-
tions. Ulrika Berglund tillträdde sin nya tjänst i slutet 
av september.

– Jag är mycket glad över rekryteringen av Ulrika 
Berglund, säger Christian Kinch, verkställande direk-
tör för Bactiguard. Med sin mångåriga erfarenhet av 
media och sitt breda kontaktnät inom life science-in-
dustrin kommer hon att bidra till att stärka bolagets 
position, inte minst på den svenska marknaden.

Källa: Bactiguard

Ny linjechef för projektledare hos PCG 
Clinical Services

PCG Clinical Services har förstärkt sin kapacitet 
inom projektledning genom att utnämna Johanna 
Sundberg som Director Project Management. 

– Vi är väldigt glada över att få välkomna Johanna 
Sundberg till oss, säger verkställande direktören 
Andy Babington. Hennes kompetens passar perfekt 
in eftersom vi precis bildat en särskild Project Mana-
gement grupp. 

Johannas Sundberg har stor erfarenhet inom kli-
niska prövningar framförallt Fas I–IIa, samt projektled-
ning. Hennes huvudsakliga ansvarsområden är att 
vara linjechef för projektledare som arbetar med kli-
niska prövningar och medical device, samt att admi-
nistrera och säkerställa att projekten uppfyller kunder-
nas förväntningar, lever upp till nationella och interna-
tionella regulatoriska krav samt våra egna interna kva-
litetskrav. Johanna Sundberg har en doktorsexamen 
inom toxikologi och 16 års erfarenhet inom projektled-
ning och kontraktsforskning (CRO). Hennes senaste 
anställning var på Quintiles, där hon var Director 
Clinical Project Management. 

Källa: PCG Clinical Services

notiser och pressklipp

Cecilia Bröms-Thell ny lands-
chef för Genzyme Sverige
Cecilia Bröms-Thell har rekryterats 
som ny landschef för bioteknikföreta-
get Genzyme i Sverige. Hon kommer 
närmast från en nordisk tjänst som 
ansvarig för terapiområdet neurove-
tenskap på företaget Shire. 

Cecilia Bröms-Thell har en lång 
erfarenhet inom läkemedelsindustrin. 
Hon har arbetat inom olika affärsom-
råden, från försäljning och mark-
nadsföring till att strukturera team 
samt personalhantering.

Som ny landschef för Genzyme i 
Sverige kommer hon att tillsammans 
med sitt team att fokusera på att ta 
nya läkemedel och behandlingar till 

den svenska marknaden för att hjälpa patienter med multipel skleros och säll-
synta, ärftliga och allvarliga sjukdomar. Cecilia Bröms-Thell har en sjukgym-
nastexamen från Karolinska institutet och arbetat inom läkemedelsindustrin på 
olika positioner de senaste 13 åren.

Källa: Genzyme

AstraZenecas Moventig prisad för bästa bipacksedel 2015

Bipacksedeln för Moventig har utsetts till 2015 års bästa bipacksedel med mo-
tiveringen: ”Moventig bipacksedel har en hög läsbarhet genom ett enkelt språk 
som vänder sig direkt till användaren. Den presenterar informationen med tyd-
liga rubriker, punkter och brytningar mellan avsnitten vilket gör det lätt för ögat 
att orientera sig. Tillräckligt stor text, bra kontraster och ett papper som inte är 
för genomskinligt gör den lätt att läsa.”

– Vi är stolta och tacksamma för att AstraZeneca för andra året i rad vinner 
detta pris. När vi arbetar med att ta fram bipacksedlar är vi måna om att sätta 
patienten först. Det är en utmaning att från långa produktinformationstexter 
göra en för patienten begriplig bipacksedel, säger Victoria Eriksson från Astra-
Zeneca.

Priset delades ut under Läkemedelskongressen. Apotekarsocieteten har se-
dan 2006 utsett årets bipacksedel. Priset instiftades med syfte att uppmuntra 
företagen att göra bipacksedlar som är lätta att förstå. Vid bedömningen tittar 
man på helheten efter fastställda skattningsskalor med avseende på språk, lay-
out och format. 

I årets tävling har ingått nya originalläkemedel som godkänts efter januari 
2014 och finns tillgängliga för patienten. Som jury fungerar Sektionen för läke-
medelsinformation inom Apotekarsocieteten.

Källa: Astrazeneca

Adxto Care har ny vd 

Helena Östregård til lträdde den 1 
september som vd för Adxto Care AB. 
Hon efterträder Tomas Guinchard som 
fortsätter som arbetande styrelseord-
förande. Helena Östregård har en 
mångårig bakgrund och erfarenhet 
från Astra Zeneca och kommer senast 
från en tjänst som Head of Operations 
på Adxto Care.

Källa: adxto



Ditt liv är vår inspiration

Baxalta är världsledare inom biomedicin och erbjuder innovativa behandlingar inom 
hematologi, immunologi och onkologi. Vårt fokus är att utveckla befintliga terapier och 
introducera nya banbrytande behandlingar.

Att hjälpa patienter som behandlas med våra läkemedel är det som ger oss inspiration 
och vi har ett passionerat engagemang i att förbättra deras liv.

Ditt liv är vår inspiration — vi kallar det ”The Baxalta Spark”. 

Baxalta Sweden AB Torshamnsgatan 35, Box 1254, 164 29 Kista Tel: 08-505 326 00 E-post: info.sweden@baxalta.com www.baxalta.se
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notiser och pressklipp

Nya medarbetare på LIF
Dag Larsson börjar den 1 december på LIF som re-
gionansvarig. Han kommer närmast från Bayer där 
han har varit ansvarig för Regional Market Access. 
Han har också varit ordförande i LIF:s Task Force för 
ordnat införande. Dag Larsson har erfarenhet av 
både nationell och internationell läkemedelsutveck-
ling, läkemedelsanvändning och introduktion av nya 
läkemedel. Han är apotekare och har genomgått Ad-
vanced Management Program vid Handelshögsko-
lan.

Jonas Vikman började 1 oktober på LIF som 
Head External Affairs/Chef Samhällskontakter. Han 
kommer närmast från GSK där han var del av den 
svenska ledningsgruppen och hade ett flertal olika 
roller, senast Therapy Area Manager Vaccines. Jonas 
Vikman har gedigen politisk bakgrund från både Re-
geringskansliet (Socialdepartementet) och riksdagen. 
Han har också varit politisk tjänsteman inom den kom-
munala sektorn samt några år vid en tankesmedja. 

Källa: LIF

Bonnier Business Media blir majoritetsägare i Sjöströms Nordic
Bonnier Business Media förvärvar en majoritetsandel av Sjöströms Nordic, 
vars verksamhet omvandlas till bolaget Bonnier Pharma Insights och kommer 
utgöra basen för bolagens gemensamma satsningar i att erbjuda kvalitativa 
analysprodukter för läkemedelsindustrin.

– Sjöströms Nordic har under en längre tid utvecklat högintressanta verktyg 
för läkemedelsmarknaden. Tillsammans kan vi nu att satsa på ökad försäljning 
och produktutveckling. Genom det här förvärvet kommer vi bli en viktig leveran-
tör av analysverktyg och affärsinsikter till läkemedelsindustrin, säger Mikael 
Nestius, vd för Bonnier Business Media.

Sjöströms Nordic grundades av Uno Sjöström 2004 och har under en läng-
re tid utvecklat och sålt verktygen Nimnis, MoniTend och DrugStats.

– Genom att få in Bonnier som majoritetsägare får vi nya möjligheter att ut-
veckla bolaget och erbjuda våra kunder ännu bättre verktyg för sin affärsut-
veckling”, säger Uno Sjöström, vd och grundare av Sjöströms Nordic.

Källa: Bonnier Business Media

Xiapex får schweiziskt godkännande för behandling av     
Peyronies sjukdom

Den schweiziska läkemedelsmyndigheten, Swissmedic, har godkänt Xiapex 
(clostridium histolyticum kollagenas) för behandling av vuxna män med Peyro-
nies sjukdom med en påtaglig plack och krökning på minst 30 grader vid be-
handlingsstart. 

Peyronies sjukdom orsakas av en kollagenrik, ärrliknande vävnad som bildas 
på penisskaftet under huden. Xiapex är även godkänt i Schweiz för behandling 
av Dupuytrens kontraktur hos vuxna patienter med en tydlig sträng i fingret. 

Sobi (Swedish Orphan Biovitrum) har ingått avtal med Endo Pharmaceuti-
cals som ger Sobi exklusiva rättigheter att sälja Xiapex för Dupuytrens kontrak-
tur och Peyronies sjukdom i 71 länder i Europa, Asien och Afrika. 

Källa: Sobi

Guldpiller för säker läkemedelshantering

I år är det sjätte året i rad som Läke-
medelsförsäkringen i samarbete med 
Dagens Medicin och Dagens Apotek 
delar ut Guldpillret.

Syftet med utmärkelsen är att stimu-
lera anställda inom sjukvården, apo-
tekssektorn och forskarvärlden att hitta 

lösningar för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador. Belö-
ningen för det vinnande bidraget är 50 000 kronor.

– Det känns fantastiskt att vårt arbetssätt uppmärksammas på detta sätt. 
Vår önskan har varit att inspirera andra och sprida detta arbetssätt, och det blir 
lättare nu när vi belönas med Guldpillret, säger Malin Alenius och Susanne 
Karlsson, chefsapotekare respektive enhetschef.

– Malin, Susanne och alla medarbetare inom hemsjukvården och hemtjäns-
ten har utfört ett gediget förbättringsarbete och jag är mycket stolt idag. De har 
tagit ett helhetsgrepp på läkemedelshanteringen och vänt på alla stenar i syfte 
att göra det tryggt och säkert för både patienter och medarbetare, säger Tio-
Hundra AB:s VD Peter Graf.

Alla steg i läkemedelshanteringen
Förbättringsarbetet innebär att man har gått igenom alla steg i läkemedelshan-
teringen, från det att ett apotek levererar läkemedel till hemsjukvårdens lokaler 
till dess att läkemedlen finns i patienternas bostad.

– En allt större del av vården av äldre utförs i dag i hemmet. Därför är det 
glädjande att årets pristagare visar att hemsjukvården kan erbjuda en kvalitets-
säkrad läkemedelshantering med hög standard, säger Anders Öhlén, vd för Lä-
kemedelsförsäkringen och juryns ordförande. 

Källa:Läkemedelsförsäkringen
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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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Framtidsscenarie
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Medan många andra branscher, som exempelvis 
bank och detaljhandel, blivit allt mer effektiva 
och kundinriktade tack vare ny teknologi så har 

hälso- och sjukvårdssektorn precis börjat använda sig av 
fördelarna med den nya virtuella teknologin. Enkäten som 
legat till grund för PwC:s studie innehöll frågor om delta-
garnas inställning till att använda digitala verktyg i sin 
kommunikation med vården. Den genomfördes under vå-
ren 2015 och besvarades av 1 034 personer i Sverige. Svaren 
visar att det bland deltagarna finns en stor öppenhet för nya 
digitala och virtuella vårdlösningar och att man är beredd 
att interagera med vården med hjälp av modern teknik.

40 procent av deltagarna är positiva till virtuella vård-
lösningar framför traditionella och ungefär lika många tror 
att virtuell vård kan leda till snabbare tillgång till vård.

Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder och 
tre av fyra personer har en smart telefon. 

Gärna enklare tester i hemmet
Egenvård eller gör det själv-vård innefattar till exempel di-
agnostisering på distans utifrån prover som patienten själv 
kan ta i hemmet. Det skulle exempelvis kunna gälla mät-
ning av blodtryck eller blodsockernivåer. Över hälften (54 

procent) av dem som svarat i studien är positivt inställda 
till att göra den sortens enklare tester i hemmet. 

Av förklarliga skäl är fler mer skeptiska till avancerad 
vård utanför sjukhuset, som till exempel cellgiftsbehand-
ling. Men även här är det ändå många som är öppna för den 
möjligheten. Av samtliga respondenter svarade nämligen 
33 procent att de är positivt inställda även till mer avance-
rad vård i hemmet.

Flera av resultaten överensstämmer med en liknande 
amerikansk studie från 2013 genomförd av PwC:s Health 
Research Institute1. Men jämfört med amerikanerna verkar 
vi i Sverige vara mer positiva till virtuella lösningar och 
enklare diagnosticering via exempelvis urintest eller EKG-
provtagning hemma.

En tredjedel av respondenterna är också öppna för att 
genomföra ett läkarbesök via en mobilapplikation och un-
gefär en femtedel kan tänka sig att göra ett besök hos en 
läkare eller sjuksköterska via ett videosamtal. 

Bland de som är mellan 18 och 34 år har 60 procent minst 
en hälso- eller medicinskt relaterad mobilapplikation och 
det är de unga vuxna som är mest positiva till digitalise-
ringen av vården. Men denna iakttagelse gäller även för 
äldre personer, om än i mindre utsträckning, som också 

Vården kan spara miljarder 
MED NY TEKNIK
Det finns en stor öppenhet i Sverige för nya digitala vårdlösningar, tre av fyra 
deltagare i en studie som gjorts av PwC kan tänka sig att övervakas i hemmet 
av en trådlös hjärtmonitor. Över hälften av deltagarna kan tänka sig att kontrollera 
vitala värden hemma med hjälp av en apparat kopplad till en smart telefon. Bara 
6 procent av deltagarna säger sig vara mest oroliga för den egna patientsäkerheten 
när de använder sig av en virtuell vårdlösning. Nya digitala och virtuella vård-
lösningar skulle kunna generera årliga besparingar i miljardklassen visar beräk-
ningar från PwC.
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trender

Vilken aspekt av det svenska hälso- 

och sjukvårdssystemet anser du 

behöver förbättras mest?

Vårdens tillgänglighet

Vårdens kvalitet

Kommunikationen

mellan vårdgivarna

Kommunikationen

med vårdgivarna

Patientens medverkan

i sin vård

Sekretessen

45%

25%

12%

10%

6%

1%

Snabbare tillgång till vård

Spara tid och pengar

för sjukvårdssystemet

Mindre resebehov för 

att få vård

Spara tid och pengar 

för mig själv

Högre vårdkvalitet

Större delaktighet i den

egna vården

43%

10%

Vad skulle motivera dig mest att använ-

da virtuell vård?

Vad bekymrar dig mest inför beslutet 

att använda virtuell vård eller inte?

Möjlighet att planera

vården själv

Mer samarbete mellan

vårdgivarna

Inte intresserad

9%

6%

6%

4%

4%

3%

16%

Vårdkvaliteten

Att förlora den personliga

kontakten med min läkare

Att tekniken går sönder

och riskerar min hälsa

Skyddet för mina patientuppgifter

Risken för överutnyttjande av

hälso- och sjukvårdssystemet

Att inte förstå tekniken

Inget av detta

41%

23%

13%

6%

4%

4%

9%

Figur 1. Enligt deltagarna i studien är behovet av förbättring störst inom vårdens tillgänglighet. De är positiva till virtuell vård om den ger 
snabbare tillgång till vård samtidigt som vårdkvaliteten inte äventyras. 

Figur 2. Över hälften av dem som svarat på enkäten är positivt inställda till att själva göra enklare tester, till exempel av blodtryck eller blodsock-
ernivåer, i hemmet. 

Respondenter som angett att de ganska eller mycket troligt kommer göra 

något av följande, vid behov, för egen del om tekniken fanns att tillgå

Skicka ett digitalt foto av ett utslag eller

ett hudproblem till en hudläkare

61%

55%

54%

44%

52%

45%

54%

54%

42%

48%

58%

47%

42%

43%

33%

39%

33%

37%

25%

34%

17%

26%

Kontrollera vitala värden hemma med hjälp av

en medicinsk apparat kopplad till telefonen

Ta ett EKG hemma med hjälp av en medicinsk

apparat kopplad till telefonen, där resultatet

skickas till din läkare via trådlös teknik

Göra en urinanalys hemma med hjälp av

en apparat kopplad till telefonen

Köpa ett snabbtest för streptokocker

i butik och använda det

Göra en öronundersökning hemma med hjälp av

en medicinsk apparat kopplad till telefonen

Få en pacemaker eller defibrillator kontrollerad

hemma via trådlös teknik av din läkare

Göra ett läkarbesök live via en

app i din smarta telefon

Genomgå cellgiftsbehandling hemma

Genomgå magnetröntgen i en

butik eller på ett apotek

Genomgå dialys på en medicinsk klinik i en butik

Sverige (2015) USA (2013)
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inser att den nya tekniken kan bidra till att skapa en mer 
effektiv vård. Trots att mindre än 1 procent av responden-
terna över 55 år har genomfört ett vårdbesök genom video-
samtal är 17 procent beredda att göra det i framtiden.

Äldre personer värderar till viss del andra aspekter inom 
vården än de yngre. De yngre svarar att det är viktigast att 
behålla vårdkvaliteten om man inför virtuella vårdlösning-
ar, medan personer över 55 år svarar att den personliga 
kontakten med vårdpersonal är viktigast.

Få känner oro för patientskyddet
En av de största utmaningarna med den nya tekniken är 
att säkerställa patientskyddet. Men endast 6 procent av de 
som svarat anger att de skulle känna mest oro kring skyd-
det för de egna patientuppgifterna om de använde sig av 
virtuell vård. Det som i stället bekymrar dem mest är risken 
för minskad vårdkvalitet. 

Den slutsats vi kan dra av vår studie är att eventuell oro 
för bristande sekretess och/eller integritet är marginell och 
förändrar inte viljan att pröva digitala eller virtuella vård-
lösningar. Lagstiftningen måste därför väga in möjligheten 
att tillåta utveckling av fler innovativa lösningar inom häl-
so- och sjukvården, så länge man tillgodoser legitima behov 
av sekretess och personlig integritet.

Årliga besparingar i miljardklassen
Med internationella mått har Sverige en sjukvård i världs-
klass. Men i takt med att svenskar lever allt längre belastas 
vårdapparaten allt hårdare. Hela 85 procent av Sveriges 
pensionärer har minst en kronisk sjukdom och 66 procent 
har två kroniska sjukdomar. Vården av landets kroniskt 
sjuka patienter står för 80–85 procent av Sveriges totala 
vårdkostnader enligt Myndigheten för vårdanalys2. 

Det finns ett naturligt samband mellan ålder och kroniska 
sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärl-
sjukdomar. Och eftersom Sverige har en större andel äldre än 
många andra länder så har vi även fler kroniskt sjuka. 

Om en av tre personer med kroniska sjukdomar skulle 
välja virtuella vårdlösningar kan det innebära en kostnads-
besparing på cirka 370 miljoner per år. Om en av fem 
svenskar skulle välja att göra hälften av sina läkarbesök 
virtuellt i stället för i primärvården kan det innebära en 
kostnadsbesparing på 1,2 miljarder kronor per år.

Men digital och virtuell vård handlar inte bara om kost-
nadsbesparingar, det innebär även en möjlighet att öka vår-
dens tillgänglighet och möta nya förväntningar på delaktig-
het, transparens och dialog. Virtuell vård kan också bidra 
till att identifiera tidiga sjukdomssignaler hos kroniskt sju-
ka och därmed göra det möjligt att erbjuda vård innan kom-
plikationer uppstår samt uppmuntra till livsstilsförändring 
för att minska risken för framtida kroniska sjukdomar.

Utmaningar att ta itu med
Trots att sjukvårdssystemet i Sverige har gott rykte, finns 
det ett antal utmaningar som måste övervinnas. Sverige har 
näst lägst antal medicinska konsultationer per person bland 
OECD-länderna3 och låga siffror runt begripliga förklaring-
ar, möjlighet för patienten att ställa frågor samt involvering 
av patienten i beslut som rör vård och behandling. 

Ett annat område där Sverige sticker ut är antalet sjuk-
hussängar där vi ligger betydligt under genomsnittet4. Med 
hänsyn till svenskarnas digitala mognad och villigheten 
att ta till sig nya vårdlösningar, bör Sverige kunna lösa 
många av problemen genom att gå mot en mer digitaliserad 
sjukvård med virtuella lösningar.

Både vårdpersonal och patienter är övertygade om att 
digitaliseringen av vården är oundviklig och tror också att 
detta kommer att förbättra sjukvården. Virtuella vårdbesök 
kommer att bli allt vanligare och kommer kanske till och 
med till viss del att ersätta de fysiska vårdbesöken5 och bli 
ett bra komplement till den vanliga vården. Det ger inte 
bara ökad tillgänglighet, utan sparar också stora belopp och 
mycket möda, särskilt för patienter som är flitiga använ-
dare av vården. Stödet till kroniska patienter och deras an-
höriga kan bli bättre och omsorg i hemmet kommer att bli 
vanligare. En ökad digitalisering av vårdprocesser och 
vårdkedjor kan också ge en ökad helhetssyn på patienten 
och vårdsystemet.

Detta kräver en tydligare sammanhängande strategi för 
digitaliseringen av sjukvården i Sverige och en övergång 
till virtuell vård med ökad patientmakt. Statens roll i e-
hälsoutvecklingen behöver tydliggöras, likaså vem som gör 
vad mellan huvudmännen och staten. Samtidigt behövs en 
varaktig innovationskraft underifrån som kan leda till håll-
bara förändringar i processer, system och styrning. Här är 
ersättningssystemen en viktig faktor – de behöver utveck-
las för att styra rätt och belöna rätt beteende. Det är också 
ytterst viktigt att ha en öppenhet för att nya aktörer från 
andra branscher får möjlighet att bidra med innovation och 
utveckling.

JON ARWIDSON
partner och branschansvarig för hälso- och sjukvård, 

PwC

SARAH LIDÉ
manager och branschspecialist för 

hälso- och sjukvård, PwC

LÄS RAPPORTEN
Hela PwC:s rapport finns att läsa på: http://www.pwc.se/sv/halso-
sjukvard/digitala-doktorn-kan-komma.html
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Läkemedelsföretaget

Efter en ytterst blygsam start har bio-
teknikpionjären Amgen från lättsamma 
Kalifornien tagit världen med storm. 
Men hemligheten bakom de sagolika 
framgångarna för denna världsledande 
bioteknikgigant är knappast någon 
anspråkslös historia. Allt kretsar kring 
målet att vara bäst – eller först.

1980-talets Kalifornien måste ha haft en frodig jordmån, 
varur bjässar som Apple och Amgen har grott. Medan 
Apple för alltid kommer att förknippas med Steve Jobs 

har Amgen en egen husgud: Fu-Kuen Lin. Denne tystlåtne 
forskare lyckades 1983 isolera och klona genen som styr 
njurarnas produktion av hormonet erythropoietin, som i 
sin tur stimulerar stamceller i benmärgen att producera 
röda blodkroppar. Några år senare godkändes Epogen, 
som förbättrat livet för miljontals njursjuka med blodbrist.

– Det betydde allt för oss. Vi fick en produkt till mark-
naden och kunde finansiera fortsatt forskning, säger Mat-
tias Wik, affärsområdeschef för general medicine. Enligt 
honom ”allt som inte är cancer”.

Nästa forskningsgenombrott kom 1986 och resulterade 
fem år senare i Amgens största vinstmaskin, Neupogen, ett 
läkemedel som stimulerar tillväxten av vita blodkroppar 
för att bland annat skydda cancerpatienter mot infektioner.

– Produkten främjar tillväxten av röda eller vita blod-
kroppar, men de har också varit en oerhört viktig tillväxt-
faktor för Amgen, säger Elisabet Lundborg, affärsområdes-
chef för onkologi och hematologi.

Så sant. Med dessa storsäljare – och några till – har Am-
gen under sina 35 verksamhetsår säkrat en plats som en av 
branschens giganter, omsätter runt 160 miljarder kronor 
(2014) och har mer är 20 000 medarbetare runt om i världen. 
En global framgångssaga där Sverige utgör en vital be-
ståndsdel.

Beskedlig start
Den svenska verksamheten startade tämligen beskedligt 
1995. Förste vd:n Torgny Lagerstam satte i gång firman he-
mifrån med bara en telefon. Hemtelefonen tog han med till 
den första kontorslokalen, som hade en enda telefonlinje 
och tre medarbetare.

Sedan dessa mytomspunna dagar har mycket hänt. Nu-
mera råder det nog ingen brist vare sig på telefoner eller 
medarbetare. Amgens nya aktivitetsbaserade kontor med 
utsikt över Frösundavik i Solna har runt 120 anställda varav 

Bara bäst      

Mattias Wik, Michael Grövdal, Anders Göransson, 
Elisabet Lundborg, Thomas Johansson och Billie Pettersson 
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30 arbetar med den svenska verksamheten och cirka 40 per-
soner ägnar sig åt Baltikum och övriga Norden. 

Resten av personalen ägnar sig åt klinisk forskning och 
utveckling. För närvarande pågår 14 studier, med 700 del-
tagande patienter. Alla produkter som Amgen lanserat i 
världen har testats även i Sverige.

Även försäljningen har ökat kraftigt med åren. Den 
20-årsjubilerande verksamheten i Sverige omsätter 330 mil-
joner kronor i år och har god lönsamhet, enligt Sverigeche-
fen Anders Göransson.

  är bra nog för Amgen
Den 20-årsjubilerande 
verksamheten i Sverige 

omsätter 330 miljoner kronor 
i år och har god lönsamhet.
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– 20-åringen mår otroligt bra! Den är full av energi och 
har stor framtidstro. Inom kort lanserar vi fyra nya produk-
ter, varav en är bäst i klassen och tre först i klassen. Det är 
inte många företag som har det, säger han.

Kollegan Thomas Johansson, chef för affärsutveckling, ut-
vecklar det vidare.

– De läkemedel som vi tar fram är antingen de första i 
sitt slag på marknaden eller bäst i klassen, säger han.

Där har vi både historiken och ambitionsnivån som präg-
lar Amgen – en ständigt pågående kapplöpning om att vara 
först och bäst. 

Men denna målsättning är inte oproblematisk. Speciellt 
då konkurrerande produkter är ett faktum i Europa, och 
snart även på hemmamarknaden i Nordamerika. I det läget 
kan det vara vanskligt att slumra till.

– Vi har hård konkurrens, men det är stimulerande. An-
nars hade vi försoffats, säger Anders Göransson.

Förvisso har Amgen stark grundforskning och har ge-
nom åren förvärvat djuplodande insikter om hur biologiska 
läkemedel massproduceras – tydligen konkurrenternas 
akilleshäl. 

För fyra år sedan införskaffades även ett ”hemligt vapen” 
för framtiden, ett genetiskt bibliotek på Island. Detta gör 
det möjligt att identifiera genetiska riskfaktorer för många 
vanliga sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar eller cancer.

– Det innebär att vi delvis slipper musstudier och giss-
ningar, och kan i stället direkt titta på människor, säger 
Mattias Wik.

Anders Göransson                                                       Mattias Wik
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Entreprenörskap och tillåtande miljö
Men till syvende och sist är det mest avgörande sättet att 
behålla försprånget att sprinta framåt och ta fram nya re-
volutionerande produkter, framhåller han.

Banbrytande produkter fordrar en ingrediens till: entre-
prenörskap, vilket i sin tur förutsätter en tillåtande miljö. 
Närmast en grundläggande värdering på Amgen.

– Värre än att begå misstag är att fokusera på att göra 
rätt. Då blir det inga banbrytande innovationer. Man måste 
tillåtas att ta risker, säger Anders Göransson.

Detta väldiga driv och entreprenörskap ger begreppet 
”kalifornisk lättsamhet” en ny innebörd som är fjärran från 
tillbakalutad lättja. I Amgens tappning handlar det sna-
rare om ledig klädkod, prestigelöshet, rak kommunikation 
och en icke-hierarkisk stil med informella kontakter kors 
och tvärs inom företaget.

– Alla har händer i många syltburkar och jobbar hårt, det 
finns inte mycket tid för prestige, säger Mattias Wik.

En svällande forskningsportfölj
Denna företagskultur innebär inte så mycket tid på surfbrä-
dan, däremot en svällande pipeline. Bland framtidslöftena 
ingår blodfettsänkande Repatha. Repatha har undersökts i 
ett antal studier, med 30 000 patienter, varav 500 i Sverige.

– Repatha har potential att ändra synen på hjärtinfarkt. 
Patienterna som behandlas med produkten kan sänka sitt 

De läkemedel som vi 
tar fram är antingen de 

första i sitt slag på marknaden 
eller bäst i klassen.

 Thomas Johansson
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dåliga kolesterol till sådana låga nivåer att de borde kunna 
slippa ytterligare hjärtinfarkter. Därmed kan patienten kän-
na trygghet och gå vidare med sitt liv, säger han.

En annan nykomling på Amgens stjärnhimmel är Ky-
prolis, andra generationens proteasomhämmare och tillika 
ett läkemedel mot multipelt myelom.

– Med Kyprolis har vi fått en betydligt djupare respons 
än någon annan behandling. Det finns en konkurrerande 
produkt, men Kyprolis är dubbelt så bra och absolut bäst i 
klassen. Det känns otroligt kul att kunna säga det, säger 
Michael Grövdal, som är medicinsk rådgivare.

Där kommer vi till ännu ett av Amgens kärnvärden: 
djuprotad vetenskaplig profil. I praktiken betyder det min-
dre säljsnack, mer vetenskap.

– För mig är det jätteviktigt att det är vetenskapsbaserat 
hos oss. Jag hade inte klarat av att hitta på eller tänja på sa-
ker och ting. Här behövs det inte, eftersom vi har så bra 
produkter. När jag är ute hos kunder ser jag det som att jag 
är ute och utbildar om hur våra produkter fungerar. Jag får 
respekt tillbaka, säger Michael Grövdal.

Med respekt är mycket vunnet, men att vara först av alla 
att ta fram morgondagens biotekniska läkemedel har också 
en baksida.

– Läkemedlen öppnar upp för helt nya möjligheter så det 
kan bli svårt för landstingen att utvärdera dem. Vi måste 
hjälpa dem att fatta kloka beslut. Det är en pedagogisk ut-
maning att förklara för landstingen hur mycket bättre vård 
patienterna skulle kunna få. Där har våra medarbetare som 
jobbar på fältet ett stort ansvar, säger Thomas Johansson.

Som Elisabet Lundborg påpekar försvåras uppgiften då 
flera myndigheter med skilda plånböcker är inblandade. 
Sjukvårdkostnaden står landstingen för medan sjukersätt-
ningen betalas ut av Försäkringskassan – och däremellan 
är det vattentäta skott.

– Det kan vara en tuff resa att vara först och förklara den 
långsiktiga vinsten av läkemedlen för landstingen. Som 
tvåa eller trea kan man åka snålskjuts. Fast det är en större 

Banbrytande produkter 
fordrar en ingrediens till: 

entreprenörskap, vilket i sin 
tur förutsätter en tillåtande 
miljö. Närmast en grundläg-
gande värdering på Amgen.

Michael Grövdal                                                                                                                                                               Billie Pettersson
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utmaning att bryta ny mark. Om vi inte gillat det hade vi 
inte varit här, säger Mattias Wik.

– Redan för fyra år sedan anpassade vi vår organisation 
för att komma både beslutsfattare och patienter närmare. 
Vi måste lyckas med det för att bli framgångsrika, säger 
Anders Göransson.

En annan utmaning är den digra pipelinen med fyra ak-
tuella lanseringar.

– Det är en krävande utmaning som ställer höga krav på 
individen, medger Elisabet Lundborg. I vår organisation 
gäller det hela tiden att prioritera och fokusera. Tycker man 
om det så älskar man att jobba här.

Uppenbarligen gör hon själv det, annars hade hon inte 
stannat i 13 år.

Frågan är vilken typ av individer trivs i ett företag som 
satsar på att bli bäst.

Öppen kommunikation mellan starka medarbetare
– En sak slog mig när jag började här för två år sedan. 
Många starka individer har lockats hit. Jag har varit egen-
företagare och känner igen entreprenörsandan. Den skapar 
dynamik som är förutsättningen för att komma framåt utan 
att fastna, säger Billie Pettersson, chef för prissubventioner 
och policy i Norden och Baltikum.

– Vi är starka individer och är väldigt engagerade så An-
ders Göransson kan ha en tuff uppgift att styra oss, säger 
Elisabet Lundborg.

Uppenbarligen fungerar samarbetet ändå. Av skratten 
och munhuggningen att döma är de öppna och raka i sin 
kommunikation och feedback, både informellt och i den 
årliga formella återkopplingen.

– Det kräver starka individer som vill uppnå något och 
hjälpa patienter. Då kommer de att trivas och stanna länge 

PRODUKTER I URVAL 
• Repatha. Monoklonal antikropp (subkutan injektion varannan vecka) som sänker LDL-kolesterol med, i normalfallet, 
55–75 procent ytterligare (efter sänkningen vid standardbehandling med statin).

• Xgeva. RANK-ligand-hämmare (human antikropp) som förebygger komplikationer för patienter med skelettmetastaser, 
första läkemedelsbehandlingen för patienter med så kallad jättecellstumör.

• Vectibix. EGFR-hämmare (human antikropp) för patienter med metastaserande kolorektalcancer.

• Aranesp. Långverkande EPO mot blodbrist (patienter med njursvikt eller i samband med cytostatikabehandling).

• Prolia. Monoklonal antikropp (subkutan injektion två gånger per år) mot osteoporos.

Läkemedelsföretaget
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här. Men vantrivs man med tydlig ansvarsfördelning och 
återkoppling skulle man nog inte må så bra. Man måste tåla 
en positiv granskning och se det som en del i den person-
liga utvecklingen, säger Sverigechefen Anders Göransson.

Frågan är hur han får alla dessa starka personer att dra 
åt samma håll.  

– Jag ser till att alla får utlopp för sin vilja och försöker 
att kanalisera den åt samma håll, säger han.

Anders Göransson förklarar att alla förenas av en etisk 
övertygelse om att patientens bästa är överordnad allt an-
nat.

Därutöver använder de ett behändigt ledarskapsverktyg 
för att underlätta det interna samarbetet. Tre bokstäver: D, 
A och I – varje bokstav står för en roll som en individ får i 
en given situation. D står för beslutsfattare (decision maker), 
A för rådgivare (advicer) och I för utförare (implementer). 
Tydlig rollfördelning mellan beslutsfattare, rådgivare och 
utförare utifrån individens bästa kompetens i den givna 
situationen borgar för smidigt samarbete och effektiv re-
sursallokering, menar Anders Göransson.

DAI är också botemedlet mot toppstyrningen från led-
ningen i USA i takt med företagets kraftiga expansion.

– Det är en lång process, eftersom inte alla i USA har im-
plementerat konceptet. Men vi tar de beslut vi behöver ta. 
Vi har inte tid att vänta - och inte heller patienterna, säger 
Anders Göransson.

EYAL SHARON KRAFFT
FOTO: SÖREN ANDERSSON

AMGEN
Grundat i Kalifornien 1980, den svenska verksamheten star-
tades 1995.
Cirka 120 anställda i Solna, 20 000 globalt i 50 länder.
Omsättning cirka 160 miljarder kronor (2014), Sverigeprogno-
sen för i år är 330 miljoner kronor.
Säte i Thousand Oaks i södra Kalifornien.
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Trender

Ju mer industrin söker efter nya former 
att återuppfinna sin affärsmodell desto 

större blir också behovet av att framgångsrikt 
interagera med sina kunder.
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I Pharma Industry 3/2015, diskutera-
des behovet av en klar vision för att 
framgångsrikt arbeta med tjänster 

som en del av affärsmodellen. Men ju 
mer industrin söker återuppfinna sin 
affärsmodell desto större blir också be-
hovet av att framgångsrikt interagera 
med sina kunder. 

Branschen har pratat om att föränd-
ra sin modell för kundengagemang i 
många år men det är först på den se-
nare tiden som vissa företag har börjat 
tänka i nya banor. 

Krafterna bakom dessa förändring-
ar är dels ett dramatiskt skifte internt 
i branschen, dels allt snabbare föränd-
ringar i många av världens marknader. 
Detta leder till att nyckelkunderna blir 
viktigare och därmed en minskar den 
klassiska share of voice-modellen. 
(Share of voice är ett mått på hur stor 
del av det totala reklambruset som en 
viss kampanj i en bransch utgör.)

Dessa förändringar innebär också 
ett antal utmaningar för läkemedels-

branschen. Läkemedelsbudgetar är un-
der hård press, i Europa och USA är 
detta extra tydligt i den ekonomiska 
nedgångens fotspår. Läkemedelsindu-
strin är visserligen en högriskbransch 
men har också högre marginaler på 
sina produkter än nästan vilken annan 
industri som helst och har därför blivit 
ett lätt mål för åtstramningar i offent-
liga budgetar. 

Detta har lett till att sjukvårdssys-
tem världen över fråntagit bestämman-
det från läkarna och lyft besluten högre 
upp i organisationerna. Läkarna ser 
själva också mindre och mindre värde 
i att samarbeta med läkemedelsbrans-
chens representanter. En undersökning 
som konsultfirman ZS Associates har 
genomfört visar tydligt på denna 
trend. 2008 hade läkemedelsbolagens 
representanter tillgång till 80 procent 
av de amerikanska läkarna, i dag (2015) 
har denna siffra sjunkit till 47 procent. 
Samma trend har funnits länge här i 
Sverige. 

Mot framgångsrikt kundengagemang i 
LÄKEMEDELSBRANSCHEN

Det går inte längre att fortsätta använda sig av gamla 
modeller för kundengagemang som finns inom läke-
medelsbranschen. I stället behöver företagen anpassa 
sitt sätt att arbeta specifikt för den marknad, de medi-
ciner och de kunder som de har framför sig. Det fram-
går bland annat av en ny forskningsrapport, Key Custo-
mer Engagement 2015, utgiven av eyeforpharma. 
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Även sättet att arbeta i sjukvården 
förändras och patienten har allt mer 
kommit i centrum. Dessutom har fokus 
inom vården sakta flyttats från att se 
på varje sjukdom för sig till en helhets-
syn där man kopplar ihop olika fakto-
rer som påverkar patientens hälsa över 
tid. Detta påverkar ytterligare läkarens 
individuella makt över vårdbeslutet.

Större satsning på special-
läkemedel
Läkemedelsindustrins forskningsport-
följer fokuserar mer på specialläkeme-
del (specialty drugs) som innebär en 
högre kostnad och ofta lägre volym. 
Man har gått från enklare mediciner 
såsom statiner och blodtrycksmedici-
ner till avancerade biologiska medi-
ciner för ovanliga och ärftliga sjukdo-
mar, samt specifika cancersjukdomar. 
Dessa mediciner botar få patienter 
men möter också ett tidigare ouppfyllt 
medicinskt behov. 

Många företag har också tittat på 
sätt att samarbeta i forskning och ut-
veckling samtidigt som den kommer-
siella konkurrensen aldrig varit så 
hård som den är i dag.

Marknaden för Gauchers sjukdom 
är ett bra exempel på detta. Denna 
ovanliga sjukdom drabbar bara cirka 1 
på 50 000–200 000 personer i hela väst-
världen. Trots detta har fyra nya be-
handlingar blivit godkända de fyra se-
naste åren: två från Sanofi, en från Pfi-
zer och en från Shire. 

Alla tre företagen har nu börjat ett 
priskrig om sina mediciner och Pfizer 
har erbjudit sig att sälja sin medicin till 
en kostnad som är 25 procent lägre än 
alternativen som Sanofi erbjuder. Detta 
är visserligen bara ett exempel men be-
lyser en bredare trend inom hela bran-
schen.

Det har lett till att försäljningen bli-
vit mycket mer komplicerad och det 
finns inte längre en enda metod som 
passar för att sälja läkemedel på alla 
marknader. 

Även sättet man definierar värde-
propositionen (det vill säga det löfte 
om vilket värde som kommer att leve-
reras vid användningen av produkten 
eller tjänsten) för sin produkt har kom-
mit under press. Medan läkemedelsfö-
retaget i den gamla modellen bara hade 
kontakt med läkare var värdeproposi-

tionen ofta ganska enkel och fokuserad 
på ”tre fördelar med produkten” som 
ofta var kopplade direkt till resultat 
hos patienten. I och med att antalet per-
soner man måste bemöta i olika posi-
tioner har ökat kraftigt blir värdepro-
positionerna mer komplexa. Dessa per-
soner har ofta olika uppfattning om 
vad som konstituerar värde. Till exem-
pel lägger kanske inte en läkare samma 
vikt på en medicins inverkan på bud-
geten som en chefsfarmaceut på ett 
sjukhus eller landsting gör. 

Faktorer som driver förändring i 
olika marknader
Trots att dessa förändringar finns över 
hela världen ligger tonvikten på olika 
faktorer inom olika marknader. 

I USA drivs förändringsbehovet 
framför allt av en ökande förändring i 
den externa miljön, det vill säga utan-
för själva läkemedelsbranschen. Den 
viktigaste faktorn här är The Patient 
Protection and Affordable Care Act – med 
andra ord Obamacare-lagstiftningen 
som trädde i kraft 2010. 

I Europa beror förändringarna på 
faktorer i både den externa och interna 

Figur 1. Kundens betydelse och komplexiteten av affären bestämmer valet av engagemangsmodell. 

Trender
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miljön. Framför allt handlar det om en 
allt hårdare attityd till prissättning av 
läkemedel på de största europeiska 
marknaderna. Samtidigt som skiftet i 
produktportföljen har haft stor inver-
kan i Europa där läkaren hamnar allt 
längre från beslutsfattandet. 

Samtidigt börjar patienterna, både i 
USA och Europa, ta allt mer utrymme 
och kontroll över sina vårdval. Detta 
drivs inte minst av spridning av infor-
mation via internet. Digitala teknolo-
gier och allt mindre patientpopulatio-
ner kräver också mer interaktion mel-
lan läkemedelsbranschen och dess slut-
användare, i stället för endast med 
sjukvårdspersonalen. 

Inom vad som kallas pharmerging 
markets (det vill säga länder där läke-
medelsmarknaden förutspås växa kraf-
tigt i framtiden – såsom Brasilien, Kina, 
Mexico, Turkiet och Sydkorea) är situa-
tionen något annorlunda i Europa än i 
USA. Den traditionella vikten av out of 
pocket-marknaden (marknaden för de 
läkemedel som köps direkt av patienter 
utan stöd från privat eller offentlig för-
säkring) minskar stadigt i och med att 
företagens portföljer förändras och det 
enda sättet att få tillräcklig volym för 
högkostnadsmedicinerna är genom of-
fentliga och privata sjukvårdssystem. 

Behovet av ett flexibelt förhåll-
ningssätt
Vad ska läkemedelsbranschen göra för 
att inte fångas i sitt eget förflutna när 
det gäller kundengagemang?

Vår forskning visar att svaret ligger 
bortom den traditionella metoden att 
en modell passar alla, den lösningen är 
för rigid. I stället måste företag hitta ett 
mer flexibelt tillvägagångssätt där ut-
vecklingen av dess interna affärer och 
varje sjukvårdsmarknad tas in i beräk-
ningen. 

Debatten har dock hittills varit väl-
digt polariserad mellan å ena sidan den 
nuvarande traditionella modellen runt 
share of voice (SoV, som drivs på av lä-
kemedelsföretagens representanter), 
och å andra sidan det som kallas key 
och strategic account management 
(KAM/SAM). 

Vår erfarenhet är dock att branschen 
måste se bortom dessa två alternativ 
och i stället betrakta dessa två alterna-
tiv som var sin ändpunkt på en steglös 
skala med en myriad av olika alternativ 

att förhålla sig till kunderna (figur 1). 
Då finns det möjlighet att hitta rätt mo-
dell för både kunder, sjukvårdssystem, 
läkemedelsföretaget och dess portfölj. 

Till exempel är integreringen av ac-
count management (AM) och key ac-
count management (KAM) inom olika 
existerande SoV-modeller ett viktigt 
framgångsrecept inom många terapi-
områden och marknader. Bara i ytterst 
få situationer kan en ren AM- eller 
KAM-modell nå tillräckligt effekt  för 
att påverka beteendet vid receptskriv-
ningen. 

Därför är det troligt att AM och 
KAM bör användas för att påverka 
nyckelbeslutsfattare inom kontot och 
sedan förvandla samarbetet till försälj-
ningsmöjligheter. 

Läkemedelsbranschens förflutna 
med ett starkt fokus på storsäljande 
mediciner som man saluför genom en 
stark och ofta stor share of voice-mo-
dell och en produktfokuserad säljstyr-
ka har till synes cementerat modellen 
inom många företag. 

Nå förändring
För att utveckla en framgångsrik mo-
dell för kundengagemang behövs en 
solid bas i form av ett klart business 
case. Centralt är att man har med sig 
ledningen och att de inser vikten av 
förändringen. Stödet från företagsled-
ningen behöver också säkras över tid 
eftersom resan mot en KAM-orienterad 
engagemangsmodell kan ta två–tre år 
eller kanske till och med längre. Allt-
för ofta har en modig senior ledare 
tagit ett projekt under sina vingar för 
att sedan byta position inom företaget 
vilket gör att projektet hamnar utan 
senior sponsor. 

Som en del av att bygga en solid 
grund, bör programmet också ta kun-
dens verklighet som startpunkt. 

Därefter behöver man ta ställning 
till flera överväganden: tidpunkten för 
förändring, kartläggning och priorite-
ring av kunder, definiering av model-
len som sådan, utveckling av kompe-
tenser och kapaciteter för att hantera 
mer komplexa värdepropositioner, 
struktur och positionell makt, det vill 
säga den förmåga som nya roller har att 
påverka försäljningsmodellen genom 
sin position inom organisationen vilka 
talanger och färdigheter som behövs 
samt hur utbildning och utveckling ska 
hanteras. 

Det är viktigt att förstå att imple-
menteringen av ett program av den 
magnitud som ett KAM-program inne-
bär ofta påverkar många delar av före-
taget utanför säljavdelningen. De spän-
ningar som ofta följer bör tas med i be-
räkningar och hanteras, helst proak-
tivt. 

Några av de vanliga spänningar 
som kan dyka upp är:

• Avvägning mellan tid och ansträng-
ningar som behövs för att fullt ut in-
formera och engagera ett stort antal 
personer på olika avdelningar.

• Avvägning mellan kortsiktiga sälj-
mål och troliga långsiktiga resultat.

• Investera i utvecklingen av en rad 
differentierade värdepropositioner och 
erbjudanden för nyckelkonton jämfört 
med vanliga konton. Om mer resurser 
läggs på nyckelkontona i den här be-
märkelsen så finns det mindre resurser 
över till de övriga kontona. 

• Bestämma om man ska avsätta en 
central budget för att utveckla konton 
eller om man ska avsätta resurser lo-
kalt till varje nyckelkonto.

Läkemedelsindustrins forsknings-
portföljer fokuserar mer på special-

läkemedel (specialty drugs) som innebär 
en högre kostnad och ofta lägre volym. 
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• Hantera förändringen av säljledare till account- och key 
account-ledare.

Den nya modellen ger resultat
Det finns ett uttryck som säger att det inte växer mossa på 
rullande stenar. Företag som vill fortsätta vara relevanta 
för sina kunder måste kontinuerligt förändra sig i takt med 
att omgivningen förändras för att kunna uppnå en effektiv 
säljmodell. Branschen behöver inte längre vara fången i det 
förflutna utan kan använda lärdomarna från dess tidigare 
framgång för att driva fram en ny färdplan för framtiden. 

Branschen har möjligheten att bryta den gamla struktu-
ren av en åldrande, rigid säljmodell och utvecklas tillsam-
mans med sina kunder för att maximera affärsmodellens 
effektivitet och skapa bättre relationer och engagemang. 

En övertygad ledning, fokus på organisationen och ett ro-
bust business case för förändring är väsentligt för att bryta 
med det förflutna. De företag som lyckats få dessa bitar på 
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Instämmer inte Instämmer inte alls

Källa:eyeforpharma 2015

Figur 2. Eyeforpharmas forskning visar att företag som utvecklat sina 
AM- och KAM-modeller har sett positiva resultat. Fler än tre av fyra 
(77 procent) säger att de nått påtaglig kommersiell framgång med sin 
kundengagemangsmodell.
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Figur 3. En fjärdedel av respondenterna har sett en stark ökning av 
sin försäljning när de har använt AM- och KAM-modellen. 94 procent 
har sett en stark eller måttlig ökning av sin försäljning.

Vår forskning visar 
att svaret ligger bortom 

den traditionella metoden att 
en modell passar alla, den 
lösningen är för rigid. I stäl-
let måste företag hitta ett mer 
flexibelt tillväga gångssätt där 
utvecklingen av dess interna 
affärer och varje sjukvårds-
marknad tas in i beräkningen.

Trender 
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KEY COSTUMER ENGAGEMENT 2015
Eyeforpharmas nya rapport visar hur läkemedelsindu-
strin utvecklar sina engagemangsmodeller för nyck-
elkunder. Genom att visa en tydlig färdplan baserad 
på erfarenheter och best-practice från läkemedels-
branschen och andra sektorer är rapporten ett unikt 
verktyg för att förstå en av de viktigaste förändring-
arna i branschens affärsmodell i dag. Exempel från 
både mogna och växande marknader ger specifika 
insikter för hur man kan utveckla kundengagemangs-
modellen för nyckelkonton, samt en global bild av den 
utvecklingen.

Rapporten är den andra i en serie om affärs- och 
kundmodeller. Den första rapporten publicerades i 
juni med titeln Value Added Services 2015. 

MARTIN PARKINSON
Principal Consultant

PA Consulting

plats har redan börjat se positiva, påtagliga resultat 
– både i sina kundrelationer och i sina finanser.

Eyeforpharmas forskning visar att företag som 
utvecklat sina AM- och KAM-modeller har sett po-
sitiva resultat. Fler än tre av fyra (77 procent) säger 
att de nått påtaglig kommersiell framgång med sin 
kundengagemangsmodell (figur 2). 

En fjärdedel av respondenterna har sett en stark 
ökning av sin försäljning när de har använt AM- och 
KAM-modellen. 94 procent har sett en stark eller 
måttlig ökning av sin försäljning (figur 3). 

Det finns nu klara och tydliga bevis för att en 
modell för nyckelkundsengagemang leder till bätt-
re affärsresultat och många företag har redan tagit 
första stegen. Det är inte längre möjligt att vänta. 
Tiden för handling är nu. 

”The past is a great place and I don’t want to 
erase it or regret it, but I don’t want to be its pri-
soner either.” 

Mick Jagger

 Ett citat av Rolling Stones frontman beskriver 
tydligt essensen i eye forpharma:s nya rapport, Key 
Customer Engagement 2015, nämligen behovet av 
handling när det gäller läkemedelsbranschens för-
hållande till kundernas engagemang. 
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klinisk prövning

P-värdet handlar om slump    
P-värden tillskrivs en väldigt stor betydelse vid bedömning av resultat i kliniska 
studier och gränsen mellan rätt och fel, sant och falskt, går knivskarpt vid 0,05. 
Eller gör den det? Vad är egentligen ett p-värde och vilken betydelse ska man 
tillmäta ett statistiskt signifikant resultat? Anna Törner, statistiker och verkstäl-
lande direktör i Scandinavian Development Services, tar ett grepp om de 
magiska p-värdena.
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I en klinisk studie har vi undersökt om ett nytt läkemedel 
kan lindra symptomen vid behandling av en sjukdom, 
till exempel depression. Resultaten visar att patienterna 

som fick det nya läkemedlet har en lägre depressionspo-
äng på en skala än de som fick placebo. Men detta är inte 
tillräckligt för att dra slutsatsen att det nya läkemedlet har 
effekt. Varför? 

När det gäller patienterna i den kliniska studien är det 
tydligt att de som fick aktiv behandling har lägre depres-
sionspoäng. Men, avsikten med studien är ju att göra en 
bedömning av den sanna skillnaden i effekt, den som vi 

skulle ha observerat om vi hade behandlat ett oändligt stort 
antal patienter. Vår kliniska studie är egentligen bara ett 
litet stickprov av verkligheten och ett verktyg för att kunna 
dra slutsatser om den sanna effekten av ett nytt läkemedel. 

Och för att kunna dra dessa slutsatser behöver man göra 
statistiska tester. Statistiska tester och p-värden är verktyg 
för att kvantifiera slumpen och hjälpa oss att avgöra om en 
skillnad i resultaten kan vara slumpartad eller om den ena 
behandlingen faktiskt är bättre än den andra.

Något formellt är p-värde sannolikheten för att obser-
vera en så stor, eller större, skillnad i effekt mellan två be-
handlingar som vi faktiskt observerar, om utgångspunkten 
är att behandlingarna är likvärdiga. 

Om sedan sannolikheten för en sådan skillnad blir orim-
ligt liten, till exempel mindre än 5 procent (p<0,05), handlar 
det troligen om en verklig skillnad i effekt. Ett p-värde sä-
ger alltså inget om hur stor eller kliniskt viktig den obser-
verade effekten är – bara om det är sannolikt att den kan 
ha uppkommit genom en slump.

Många faktorer avgör statistiskt signifikans 
Flera olika faktorer påverkar om en effektskillnad i en kli-
nisk studie blir statistiskt signifikant eller inte. En viktig 
faktor är studiens storlek. Stora studier med många pa-
tienter ger generellt sett mer trovärdiga resultat än studier 
med få patienter. En effektskillnad i en stor studie innebär 
en mindre risk för att den observerade skillnaden beror på 
slumpen. Det betyder att många patienter i en studie ge-
nerellt sett ger mindre p-värden, med andra ord mindre 
sannolikhet för att skillnaden vi observerar kan ha orsa-
kats av slumpen.

En annan viktig faktor är hur stor effektskillnaden är. 
Om studien visar på en mycket stor effekt av en ny behand-
ling jämfört med kontrollgruppen så är det naturligtvis mer 
sannolikt att det är en verklig skillnad i effekt. 

Ytterligare en viktig faktor är variabilitet i respons, det 
vill säga hur deltagarna svarar på behandlingen. Om de 
flesta patienterna reagerar positivt på en ny behandling 

medan de flesta patienterna i jämförelsegruppen reagerar 
sämre blir det mer sannolikt att det är en verklig skillnad, 
även om den genomsnittliga skillnaden inte är så stor. Med-
an den motsatta situationen, att responsen på behandlingen 
varierar mycket både mellan patienterna som får ny behand-
ling och inom jämförelsegruppen, gör att det är svårare att 
uttala sig om slumpen kan ha gett upphov till skillnaden. 

Slutsatsen är att statistisk signifikans beror på många 
faktorer och statistisk signifikans betyder inte nödvändigt-
vis att skillnaden i effekt mellan två behandlingar är stor 
och kliniskt viktig.

Gränsen 0,05 
Det vanligaste är att vi säger att resultat är statistiskt sig-
nifikanta om p<0,05, det vill säga om det är max 5 procents 
chans att observera en så stor (eller större) skillnad av en 
slump. Kvantitativt är det ingen viktig skillnad mellan 
p=0,051 och p=0,049, och att hamna på rätt sida av 0,05 
tillmäts ofta en överdriven betydelse. Nivån 0,05 är en 
konvention och en allmänt accepterad gräns för statistik 
signifikans, inget ”magiskt” händer vid just p=0,05. Ibland 
nämns p-värden som ligger strax över 0,05 som att ”det är 
en trend mot signifikant skillnad”. Det är en lite olycklig 
formulering eftersom trend antyder att något ändras, till 
exempel över tid, eller att det följer ett mönster för olika 
dosnivåer. Då är det kanske bättre att skriva att ett p-värde 
strax över 0,05 är ”nära statistisk signifikans” och ange det 
aktuella p-värdet.

Ibland tolkas avsaknad av statistisk signifikans, det vill 
säga att  p>0,05, som att man då i stället kan dra slutsatsen 
att det inte är någon skillnad i effekt mellan två behand-
lingar. Detta är fel, anledningarna kan vara att det inte är 
någon skillnad i effekt, men kan också beror på att studien 
är underdimensionerad för att kunna visa om det finns in-
tressanta skillnader i effekt. 

   – inte om klinisk effekt
Statistiska tester och 
p-värden är verktyg för 

-
re än den andra.
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Ibland används Carl Sagans berömda citat (där han sä-
kert tänkte på något annat än p-värden) för att elegant för-
klara varför icke-signifikanta p-värden inte kan tolkas som 
bevis för likhet: ”Absence of evidence is not evidence of 
absence.” 

Klinisk relevans och statistisk signifikans
Om en klinisk studie har inkluderat ett mycket stort antal 
patienter och man bara observerar en mindre skillnad i kli-
nisk effekt så kan man ofta ändå vara ganska säker på att 
det faktiskt är skillnad i effekt – det stora antalet patienter 
garanterar att skillnaden inte har uppkommit av en slump. I 
den situationen kommer ett statistiskt test ge ett lågt p-vär-
de även om skillnaden i effekt mellan två behandlingar inte 
är så stor. Ett litet p-värde betyder alltså inte nödvändigtvis 
att skillnaden i effekt är stor – det kan lika gärna betyda 
att resultatet är baserat på ett mycket stort antal patienter. 

Ta till exempel en studie på 20 000 patienter där man 
studerar risk för venös trombos. Förekomsten av venös 

trombos visar sig vara 5,3 procent respektive 4,6 procent i 
de två behandlingsgrupperna och p-värdet beräknas till 
0,022, med andra ord statistiskt signifikant. Men är skillna-
den kliniskt relevant? Det är förstås en medicinsk och kli-
nisk bedömning om en reduktion i risken för trombos med 
0,7 procentenheter är kliniskt relevant. I den bedömningen 
får man också väga in över hur lång behandlingstid man 
uppnår den effekten och om det finns andra skillnader, till 
exempel biverkningar. Statistisk signifikans betyder inte 
alltid att resultaten är medicinskt relevanta.

Fler patienter kan ge statistisk signifikans
Ibland presenteras resultat från ”nästan-signifikanta” stu-
dier som om allt hade ordnat sig om man hade inkluderat 
ytterligare ett antal patienter. Men så enkelt är det inte ef-
tersom det inte går att säga att en studie med fler patienter 
hade visat samma skillnad i klinisk effekt. Det är omöjligt 
att förutspå vad resultatet hade blivit. Å andra sidan kan en 
studie med ett oändligt stort antal patienter leda till att vil-
ken skillnad som helst bli statistiskt signifikant. Men då blir 
ju också resultatet ett helt annat och måste bedömas på nytt.

P-värden ger inte hela bilden
Slutsatsen är att p-värden är ett bra verktyg för att kunna 
bedöma om en skillnad mellan olika behandlingar i en kli-
nisk studie möjligen kan förklaras som ett slumpmässigt 
fynd eller om resultaten tyder på att det faktiskt är skillnad 
i effekt mellan två behandlingar. P-värdet säger emellertid 
ingenting om hur stor skillnaden i effekt är och heller inget 
om klinisk relevans av observerade resultat. Att blint abdi-
kera från att konstruktivt värdera effektestimat och konfi-
densintervall och bara trycka på att resultaten är statistiskt 
signifikanta blir helt fel.

ANNA TÖRNER
statistiker, verkställande direktör

Scandinavian Development Services

Det är inte så enkelt som att fler patienter i en studie ger en bättre 
signifikans. Det går inte att säga att fler patienter hade visat samma 
skillnad i klinisk effekt. Å andra sidan kan en studie med ett oändligt 
stort antal patienter leda till att vilken skillnad som helst bli statistiskt 
signifikant. Men då blir ju också resultatet ett helt annat och måste 
bedömas på nytt. Illustration: Anders Gunér

Statistiska tester används för att avgöra hur sannolikt det är att 
skillnaden mellan två interventioner i en studie har uppkommit  
av ren slump. Om sannolikheten är liten, ofta max 5 procent, 
väljer man att tro att skillnaden inte förorsakats av slumpen.
Många statistiska tester är uppbyggda som en kvot på forma-
tet:. Här är  den observerade skillnaden i effekt, s ett uttryck 
för variabilitet i respons och n patientantal. Om kvoten blir 
tillräckligt stor så tyder det på att den observerade skillnaden 
inte uppkommit av en slump och resultaten betecknas som 
statistiskt signifikanta, p<0,05.

Ett p-värde säger alltså 
inget om hur stor eller 

kliniskt viktig den observe-

är sannolikt att den kan ha 
uppkommit genom en slump.
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LIF på väg mot ett 
life science-kluster
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I nästan exakt tio år har LIF huserat 
i Åhlénshuset vid Skanstull. Där har 
kommittéer och arbetsgrupper med 
medlemsföretagens representanter sam-
manträtt i möteslokalerna genom åren. 
Men nu är det snart slut. Strax efter års-
skiftet flyttar LIF till Sveavägen 63, all-
deles bredvid Handelshögskolan. 
– Det är inte bara en flytt, säger LIF:s 
verkställande direktör Anders Blanck. 
Det är på många sätt också en nystart. 

LIF genomgår just nu en omorganisation som innebär 
att vi blir lite färre anställda men också att vi ändrar 
vårt sätt att arbeta för att bli mer effektiva. Samtidigt 

genomför vi en flytt där vi skapar vad man definitivt kan 
kalla ett kluster av organisationer inom life science-sektorn. 
Jag är övertygad om att dessa förändringar tillsammans 
innebär att LIF kan stärka möjligheterna att vara en pådri-
vande kraft för sektorn som helhet.

Anders Blanck kommer just från ett av många möten som 
rör flytten. Tidplanen är kort för en flytt av den här omfatt-
ningen, men han är övertygad om att allt går i lås. Det är 
många inblandade.

– Möjligheten dök upp att få tillgång till tre hela vånings-
plan centralt i Stockholm. Tankarna om att samlokalisera 
flera organisationer inom sektorn har vi lekt med en längre 
tid, men nu gällde det att fånga tillfället i flykten. Det blir 
lite trångt tidsmässigt, men det ska vi klara, säger han.

Fler organisationer tillsammans
LIF är redan i dag sambo med Läkemedelsförsäkringen, 
LFF, och de följer med till Sveavägen. Dessutom kommer 
tankesmedjan Leading Health Care liksom halvstatliga 
Swecare, som är organisationen för att främja svensk life 
science utomlands, att flytta in i de gemensamma lokalerna. 
Alla dessa kommer redan vid årsskiftet.

– Vi får tillgång till lokalerna i två steg. Den gamla hy-
resgästen sitter kvar på ett av våningsplanen ett år till, men 

Vi är olika organisationer och kommer att sitta geo -
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från 2017 har vi hela trevåningskomplexet, varav ett plan 
är en gemensam konferensanläggning med ett flertal stora 
möteslokaler, säger Anders Blanck. 

Från 2017 flyttar även den sista nya hyresgästen in i det 
nybildade klustret, nämligen Swedish MedTech.

Konferensplanet blir navet
LIF har länge jobbat med möteslokaler inom det ”egna” 
husets väggar. I klustret på Sveavägen genomförs denna 
strategi ännu mer konsekvent.

– Alla de berörda organisationerna kommer att använda 
möteslokalerna på konferensplanet, säger Anders Blanck. 
Det blir ett nav i verksamheten. Vi är olika organisationer 
och kommer att sitta geografiskt samlade var och en för sig 
men i en öppen lösning. Konferensplanet är jag övertygad 

kommer att skapa en ökad gemenskap och tillfälle till att 
hitta kreativa samarbetstillfällen, både mellan de olika or-
ganisationerna och med våra olika medlemmar.

– Konferensplanet är också ett fönster utåt. Det kommer 
att skötas av en extern entreprenör, och vi kommer att kun-
na erbjuda möteslokaler som jag hoppas att sektorn kommer 
att ha som sitt förstahandsval. LIF:s medlemsföretag kom-
mer att kunna använda lokalerna för egna evenemang eller 
seminarier. 

Den externa verksamheten kommer att starta successivt 
– den gamla hyresgästen har vissa önskemål om möteslo-
kalerna under övergångsåret. Fullt utbyggt räknar Anders 
Blanck med att Sveavägen 63 kommer att husera många 
viktiga möten och symposier inom svensk life science.

Mer fokus på påverkansarbete
LIF:s omorganisation annonserades under våren. Den sker 
utifrån både ekonomiska och strategiska skäl.

– Vi behöver långsiktigt krympa kostymen och minska 
kostnadsnivån. Så är det. Det är inget att hymla med, säger 
Anders Blanck. Det är inte ett akut problem, utan just en 
nödvändig justering av kostnadsnivån på lång sikt. Men 
det är inte det enda skälet till omorganisationen.

– LIF har gjort en rätt omfattande positionsförändring 
som branschorganisation de senaste tio åren, säger Anders 
Blanck. Vi har gått från att vara en ganska intern och inåt-

blickande medlemsorganisation, med ganska lite påver-
kansarbete, till att vara en allt mer externt fokuserad orga-
nisation som strävar efter att bli lyssnad på och efter att 
påverka omvärlden. Det är också LIF:s styrelses mål – att 
vi ska bli ännu bättre på påverkansarbete, eller lobbying 
som man också kan kalla det.

– Lobbying är inte ett fult ord. Sverige är sedan lång tid 
ett land där organisationer aggregerar åsikter och önskemål 
och framför dessa med så bra argument som möjligt. Vi är 
en del av den traditionen och vi har märkt en kraftig för-
ändring i omvärldens syn på de forskande läkemedelsföre-
tagen de senaste åren. Vi blir verkligen lyssnade på. Man 
kan säga att life science har fått en renässans som positivt 
begrepp efter ett antal år där det inte var så. Nu talar alla 
om behovet av att åter stärka Sverige på det området.

– LIF behöver anpassa organisationen. Vår anpassning 
till de senaste tio årens förändring av organisationen har 
inte slagit igenom helt och hållet. Vi har haft en hel del kvar 
av arbetssättet från den gamla, internt inriktade ”medlems-
organisationen”. Kompetensen och mantimmarna har inte 
i tillräcklig grad satsats på det som styrelsen pekat ut som 
nyckelområdet, det externa arbetet.

– Den här omorganisationen innebär att vi blir färre. Vi 
har fört förhandlingar och kommit överens och nått, som 
jag tycker, goda avslut med ett antal medarbetare. Men det 
innebär också samtidigt att vi gör några nya rekryteringar. 
Det är på sätt och vis symptomatiskt att den första nyrek-
ryteringen är just en chef för samhällskontakter, en tjänst 
med mycket tydligt externt fokus, nämligen Jonas Vikman, 
som närmast kommer från GSK. 

Regionala arbetet centralt
I december börjar också Dag Larsson som får en viktig roll 
för LIF:s verksamhet i landsting och regioner. Dag Larsson 
kommer närmast från Bayer.

– Det regionala arbetet är ett av LIF:s viktigaste arbets-
områden. Det är ute i landstingen som läkemedlen ska kom-
ma till användning. Både enskilt i landstingen och i SKL-
samarbetet sker det en dramatisk utveckling av läkeme-
delsmarknaden och modellerna för läkemedelsintroduktio-
ner. LIF har ett antal mycket aktiva regionala grupperingar 
som har bra dialog med landstingen kring dessa frågor. Dag 
Larsson kommer att ha en viktig roll som samordnare av 
detta, och som LIF:s egen representant ute på plats vid de 
otaliga mötena med lokala och regionala sjukvårdsansva-
riga.

Anders Blanck ska vidare till ett nytt möte. Han är efter-
frågad och dagboken är fulltecknad av möten på departe-
ment och myndigheter, på seminarier och i andra fora. 

– Vi måste vara fler som är därute och debatterar och 
slåss för läkemedelsbranschens sak, säger han. Omorgani-
sationen, nyrekryteringarna och flytten till det nya klustret 
ser jag som samverkande åtgärder som ska bidra till det.

JAN STRÖM
Kommunikationsdirektör

LIF

Vi har gått från att vara 
en ganska intern och 

inåtblickande medlemsorga-
nisation, med ganska lite på-
verkansarbete, till en allt mer 
externt inriktad organisation 
som strävar efter att bli lyssnad 
på och att påverka omvärlden.
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En del av visionen bakom MDS:s flytt till Stockholm 
Science City var att bli en naturlig samlingspunkt för 
möten och diskussioner och på så sätt bidra till det 

life science kluster som håller på att växa fram i Hagasta-
den. Tanken med företagets Brown bag-luncher är att föra 
samman två kunskapsintensiva branscher och korsbefrukta 
deras kompetenser till fördel för både klustret och framti-
dens patienter. 

I oktober drog temat Apple ResearchKit – nyckeln till 
framtidens kliniska prövningar fullt hus i MSD: s lokaler 
på Gävlegatan i Stockholm. Drygt 130 personer kom för att 
lyssna när professor Ronald van Vollenhoven från Karolinska 
Institutet berättade om utmaningar och möjligheter för 
framtidens forskning och senior account manager Stefan 
Oldmark från Apple presenterade plattformen Apple Resear-
chKit. 

Apples ResearchKit är ett ramverk för mjukvara med öp-
pen källkod som gör det enkelt för forskare och utvecklare 
att utveckla applikationer som sägs kunna revolutionera 
sättet att genomföra medicinska studier. Fram till i dag har 
patienter som deltar i kliniska studier varit tvungna att 
uppsöka sjukhus eller vårdinrättningar för att fylla i fråge-
formulär och utföra aktiviteter. Med ResearchKit kan del-
tagarna använda sin mobiltelefon för att göra övningar och 
generera data, var de än befinner sig, vilket ger möjlighet 
att samla in mer information än någonsin tidigare.

Tvärfunktionell 
framtidsdiskussion  
över enkel lunch

En enkel lunch i brun papperspåse bildar ramen kring viktiga 
diskussioner inom hälsa och it. Träffarna anordnas av MSD och Swedish ICT. 

– Vi tror att utmaningarna i framtidens hälso- och sjukvård bäst möts i skärnings-
punkten mellan två kunskapsintensiva och livsnödvändiga branscher. Därför bju-
der vi in för att med branschledande företag och ledande forskare diskutera kon-

kreta lösningar, säger Magnus Lejelöv, regiondirektör på MSD.

Tryggve Ljung, medicinsk chef på MSD inledde mötet med att pre-
sentera MSD i ett globalt och nationellt perspektiv. Foto: Niclas Ahlberg
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Professor Ronald Van Vollenhoven berättade 
om utmaningar och möjligheter för framtidens 
forskning. Foto: Niclas Ahlberg
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– Vi har i många år funderat över hur vi ska kunna få in 
patientperspektivet i vår forskning. Om vi får in mer infor-
mation från patienten kan forskningen förbättras och bli 
mer relevant för patienten, säger Ronald van Vollenhoven.

Efter de två presentationerna fördes en livlig diskussion 
som kom in på frågor som datafragmentering, personlig 

integritet, regulatoriska begräsningar och kliniska studiers 
integritet och trovärdighet i en värld där data kan samlas 
in som en del av människors vardag.

– Som ett hälso- och sjukvårdsföretag med en omfat-
tande klinisk forskningsportfölj är vi självklart öppna för 
den här utvecklingen. Visst finns det utmaningar med ökad 
datavolym men det får inte hindra oss att använda ny tek-
nik, säger Katrin Moeschlin, forskningsdirektör på MSD.

Den första Brown bag-lunchen i serien Big data – om eller 
för patienten? hölls i maj. Nästa Brown bag-lunch planeras 
till den 25 november. 

Några röster om mötet: 
– MSD:s Brown bag-lunch fyller helt klart en viktig funk-
tion. Här möts olika tankar, branscher och människor – så-
väl på scen som i publiken. Det ger en dynamik och ett nytt 
tänk som präglar samverkanskulturen i Hagastaden, säger 
Anna Frejd, Stockholm Science City Foundation.

– Flaskhalsen i den här utvecklingen är varken regula-
toriska frågor eller säkerhet, i stället behöver den kliniska 
forskningen och it-forskningen utveckla sitt samarbete och 
förstå varandras områden bättre. Möten som det här är ett 
steg i rätt riktning, säger professor Ronald van Vollenhoven.

– Det snabbt växande intresset för MSD Brown bag-lun-
cher speglar det positiva samverkansklimatet inom eHälsa. 
Alltfler aktörer inom life science, sjukvård och digitala 
tjänster inser behovet av samverkan för att utveckla och 
sprida idéer som kan lösa vårdens utmaningar. Det är 
mycket värdefullt att kunna utbyta insikter och frågor på 
detta effektiva sätt, säger Henrik Ahlén, Alfa Bravo.

Magnus Lejelöv
regiondirektör

MSD

Datafragmentering, personlig integritet, regulatoriska begränsningar 
och kliniska studiers integritet diskuterades under ledning av Dag 
Forsén (bilden), projektledare på Swedish ICT och Magnus Lejelöv, 
regiondirektör på MSD. Foto: Niclas Ahlberg
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     Läkemedelsre st er sk a re nas med hjälp av    

Det finns i dag cirka 1 200 aktiva läkemedelssubstanser på den svenska mark-
naden. Många av dessa substanser passerar människokroppen och hamnar i av-
loppsvattnet där de påverkar djur som lever i vatten och i förlängningen kanske 
också människor. Nu har Tekniska verken i Linköping, med utgångspunkt från 
ett försök med att ozonbehandla avloppsvattnet, beslutat att bygga den första 
permanenta reningsanläggningen för läkemedelsrester i avloppsvatten.

miljö
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Det används i dag cirka 1 200 
aktiva läkemedelssubstanser 
på den svenska marknaden. 

Många av dem uppmäts i avloppsvat-
ten i så höga halter att det innebär 
miljöstörande effekter. Till exempel 
blir fiskar och groddjur sterila och 
byter kön när de får i sig könshor-
moner som finns i p-piller. Ett annat 
uppmärksammat exempel är det för-
ändrade beteendet hos abborrar som 
exponeras för det ångestdämpande 
medlet oxazepam.

I utloppet från reningsverk har 
man också funnit förhöjda halter av 
multiresistenta bakterier. Orsaken till 
detta är troligen att låga halter av anti-
biotika som finns i de biologiska re-
ningsstegen gör att bakterier, som bär 
på eller tar upp resistensgener, kan 
anrikas genom ett selektionstryck i 
denna miljö. 

Substanser som släpps ut via av-
loppsreningsverk kan också ackumu-
leras i den näringskedja som finns i 
vattnet och orsaka effekter hos till ex-

empel fiskätande fåglar och däggdjur, 
inklusive människor. 

Läkemedel är oftast kemisk stabila 
föreningar som ska klara den sura 
miljön i magsäcken och den enzym-
rika aktiviteten i tarmen. De passerar 
i hög grad genom människokroppen 
och hamnar framför allt via urinen i 
avloppsvatten. Substanser som inte är 
vattenlösliga omvandlas i levern till 
en vattenlöslig form som sedan kan 
utsöndras via njurarna. Mer fettlös-
liga substanser utsöndras i vissa fall 
genom gallan och tarmen. 

Substanser som omvandlas i krop-
pen går ofta opåverkade genom led-
ningsnätet och syns därför inte i ana-
lysen av det vatten som kommer till 
reningsverket. Modersubstansen åter-
bildas dock, i vissa fall, under vägen 
genom reningsverket vilket gör att 
koncentrationen synbarligen ökar ge-
nom reningsprocessen. Ett exempel är 
betablockeraren metoprolol där den 
uppmätta halten ökar med minst 100 
procent från inlopp till utlopp. Ytter-

ligare ett problem är att de utgående 
koncentrationerna ibland kan vara så 
låga att de är omöjliga att upptäcka, 
men trots det ändå vara högre än eller 
nära etablerade risknivåer. 

Laglöst område
Problemen som kan orsakas av läke-
medelsrester i miljön har inte debat-
terats på allvar förrän på senare tid. 
Förekomst av läkemedelsrester i av-
loppsvatten och andra svårnedbryt-
bara organiska substanser finns inte 
reglerat i svensk lagstiftning men 
några läkemedelssubstanser finns 
numera med på bevakningslistan till 
EU:s och Europarådets prioämnesdi-
rektiv. Det finns också bedömnings-
grunder för så kallade särskilt förore-
nande ämnen (SFÄ) där diklofenak, 
östradiol och etinylöstradion ingår. 

Även inom området för återanvänd-
ning av renat avloppsvatten, saknas 
standarder och lagstiftning. Troligt-
vis kommer det inom en snar framtid 
att tillkomma regleringar inom även 

  ozon vid Linköpings avlopp s reningsverk
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dessa områden för att minska påverkan 
från läkemedel på vattenmiljön. Under 
de senaste åren har man, både inom 
Sverige och internationellt, tagit ett 
flertal initiativ och det finns nu en stor 
vilja hos många aktörer att minska fö-
rekomsten av läkemedelsrester och an-
dra substanser i avloppsvattnet.

Eftersom nuvarande vattenrenings-
tekniker har utvecklats främst för att 
avlägsna partiklar, biologiskt tillgäng-
ligt och lätt nedbrytbart organiskt ma-
terial samt kväve och fosfor är tekni-
kerna oftast inte anpassade för att rena 
bort mikrobiellt stabila kemiska föro-
reningar. Men eftersom utsläpp av lä-
kemedelsrester innebär en potentiell 
risk för att störa ekosystemen så kan 
reningsverken behöva komplettera 
sina behandlingsprocesser med ytter-
ligare system för att minska dessa ut-
släpp. 

Pilottester i Linköping
För att minska belastningen av läke-
medelsrester från avloppsvatten till 
Stångån har Tekniska verken i Linkö-
ping, i samarbete med IVL Svenska 
Miljöinstitutet genomfört pilottester 
med ozonering för att använda som 
underlag för planeringen av fullskale-

anläggningen vid Linköpings största 
avloppsreningsverk, Nykvarnsverket. 
(Ozonering innebär att man bubblar 
ozongas genom avloppsvattnet där 
ozonet reagerar med och bryter ner 
föroreningar i vattnet.)

Ozonoxidation anses allmänt som 
en av de mest lämpliga tekniska lös-
ningar när den används som ett avslu-
tande steg i existerande reningsverk. 
Man behöver dock ta hänsyn till de 
möjliga ekologiska effekterna av själva 
ozonbehandlingen eftersom det i pro-
cessen kan uppstå giftiga nerbryt-
ningsprodukter. 

Systemet som valdes i Linköping be-
stod av ett extra reningssteg med ozo-
nering före ett befintlig avslutande bio-
logiskt reningssteg. Tidigare studier 
har visat att ett biologiskt aktivt re-
ningssteg efter ozonoxidation verkar 
som en stabiliserande barriär som 
minskar en eventuell ökning av gifter 
i ekosystemet.

Inte försämra vattenkvalitet eller 
skada liv
Att inte släppa ut några läkemedels-
rester överhuvudtaget är inte realis-
tiskt även om försiktighetsprincipen 

generellt bör tillämpas, det vill säga att 
man ska vidta de åtgärder som krävs 
för att motverka skada på miljön och 
välja bästa möjliga teknik. Ansatsen 
i projektet har varit att utsläpp av lä-
kemedelsrester inte ska försämra vat-
tenkvalitet eller på något sätt skada liv. 

Effektiviteten hos ett avloppsre-
ningsverk anges ofta som en procentu-
ell minskning av ämnen från in- till 
utflöde, men när det gäller möjliga gif-
tiga effekter i vattnet är det den totala 
koncentrationen av ämnen i vattnet 
som är avgörande. Därför använde man 
i projektet olika metoder för att avgöra 
om det fanns och vilken effekt vissa 
prioriterade substanser hade i behand-
lat avloppsvatten. 

Förutom dimensionerings- och 
drifttekniska aspekter, undersöktes 
också eventuella störningar av ozonbe-
handlingen på efterföljande biologiska 
reningsprocessen och om denna pro-
cess kan minska eventuell ökad giftig-
het efter ozonbehandlingen. 

Pilottester vid Nykvarnsverket ge-
nomfördes under andra halvåret 2014. 
I undersökningen ingick kartläggning 
av både dygnsvariation och massflöde 
över hela anläggningen, dos-respons-
undersökningar för olika ozondoser, 

Pilotförsöket i Linköping innebar ett extra reningssteg med ozonering (den blå streckade ramen).O3=ozon, MBBR=Moving Bed Bio Reactor, 
vilket är ett biologiskt reningssteg där biofilmen växer på plastbärare.



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



50   pharma industry nr 4-15

miljö

försök med belastningsstyrd ozondos 
och ekotoxikologiska studier. 

Utifrån de inledande mätningarna 
skapade man en prioritetslista för läke-
medelssubstanser vid Nykvarnsverket. 
Listan bygger på riskkvoten mellan 
koncentrationen i utgående vatten (EC) 
och den högsta koncentration av en 
substans där toxiska effekter på den 
akvatiska miljön inte påvisats (NOEC), 
enligt tillgänglig vetenskaplig littera-
tur, samt att man tagit hänsyn till den 
specifika säkerhetsfaktorn för varje 
substans och utspädning i just Stån-
gån. En hög risk definierades som en 
riskkvot på 1 eller högre och vid inter-
vallet 0,1–1 definierades risken som 
måttlig. 

Fem ämnen (oxazepam, metoprolol, 
östron, trimetoprim och etinylöstradi-
ol) klassades som hög risk och sju äm-
nen klassades som måttlig risk efter 
inventeringen av nuvarande rening 

utan ozonering. Vid försöket med en 
ozondos på 5 mg O3/L återstod endast 
en substans med hög risk (oxazepam, 
riskkvot 2) och två substanser med 
måttlig risk (metoprolol, riskkvot 0,5 
och östron, riskkvot 0,13). Vid högre 
doser kan koncentrationen av dessa 
substanser minskas ännu mer, men då 
ökar samtidigt den eventuella risken 
för ökning av gifter i ekosystemet på 
grund av ozoneringen samt att resurs-
förbrukningen vid reningen tilltar, vil-
ket bidrar till den totala miljöpåverkan 
av det extra reningssteget. 

Även om den totala miljöpåverkan 
inte undersökts i detta projekt så har 
aspekter som resurseffektivitet funnits 
med bland annat i form av försök med 
en belastningsanpassad styrning som 
kan minska energiförbrukningen vid 
ozonframställningen. 

Resultaten från försöken med ozo-
nering var överlag positiva för övriga 

tester. Ekosystemet påverkades inte ne-
gativ av de testade ozondoserna när det 
gäller östrogenaktivitet, grön- och röd-
alg, Nitocra- och Ames-tester. Bromid 
oxideras till den cancerogena förening-
en bromat vid kraftig oxidering. Vid 
rimliga ozondoser kunde bromat dock 
inte upptäckas. Mängden av bakterier 
i det behandlade vattnet minskades 
kraftigt redan vid relativt låga ozondo-
ser. Genomförda aktivitetsmätningar 
på bärarmaterial i den biologiska re-
ningen efter ozonbehandlingen visade 
ingen negativ påverkan på biologin. 
Kvävereningen under försöket har 
fungerat mycket bra förutom vid stör-
ningar som inte var kopplade till själva 
ozoneringsförsöken. 

Resultaten från pilotförsöket har 
spridits genom rapportering i IVL:s och 
Svenskt Vattens rapportserier och har 
presenterats vid branschforum både i 
Sverige och utomlands. 

Mätningar av läkemedelsrester i avloppsvattnet som gjordes under pilotförsöket 2014. Utifrån dessa värden kunde kvoten mellan mängden av 
utsläppta läkemedelsrester ställas i relation till en halt som man ansett inte har effekt på vattenlevade djur och växter.

 Substans  EC  NOEC  Säkerhets  Utspädning  EC/PNEC
  (μg/L)  (μg/L)  faktor  Recipient  Kvot

 Oxazepam 0,30 1,8 1 000 27 6,3

 Metoprolol 3,09 1 50 27 5,7

 Östron* <0,023 0,008 100 27 2,3

 Trimetoprim 0,14 0,29 100 27 1,9

 Etinylöstradiol* <0,158 0,00003 10 27 1,2

 Östradiol <0,146 0,0004 10 27 0,9

 Propranolol 0,13 0,5 50 27 0,5

 Levonorgestrel* <0,432 0,0008 10 27 0,5

 Diklofenak 0,48 0,5 10 27 0,4

 Amlodipin 0,09 10 1 000 27 0,3

 Karbamazepin 0,57 1 10 27 0,2

 Fluoxetin 0,01 0,029 10 27 0,1

 Paracetamol 0,26 30 100 27 0,03

 Östriol* <0,08 0,075 10 27 0,02

 Koffein 11,63 1 000 50 27 0,02

 Furosemid 0,78 142 100 27 0,02

 Naproxen 0,33 32 50 27 0,02

 Ciprofloxacin 0,06 1,2 10 27 0,02

 Citalopram 0,30 105 100 27 0,01

 Ibuprofen 0,28 10 10 27 0,01

 Atenolol 2,39 1 000 100 27 0,01

 Tetracyklin 0,05 310 1 000 27 0,01

 Sertralin 0,03 9 50 27 0,01   
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* För etinylöstradiol och Levonorgestrel har EC 0,1 ng/L använts, för östradiol EC 1 ng/L, för östron och östriol EC 5 ng/L
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Baserat på de positiva resultaten har 
styrelsen för Tekniska verken i Linkö-
ping beslutat att den första storskaliga 
permanenta reningsanläggningen i 
Sverige, för läkemedelsrester i kommu-
nalt avloppsvatten, ska byggas vid Ny-
kvarnsverket i Linköping. Anläggning-
en planeras att vara färdig i slutet av 
2016.

CHRISTIAN BARESEL
senior projektledare

IVL Svenska Miljöinstitutet/
Hammarby sjöstadsverk

ROBERT SEHLÉN
processingenjör

Tekniska verken i Linköping

Systemet som valdes i Linköping 
bestod av ett extra reningssteg med 

biologiskt reningssteg.

Söker du ny kompetens 

till företaget eller nya 

utmaningar i din karriär? 

H&P Search & Interim är 

specialister på fasta tjänster 

och tidsbegränsade uppdrag 

inom Life Science-sektorn 

(MedTech, Läkemedel och 

BioTech). Från chefer på alla 

nivåer till högspecialiserade 

befattningar.

Kontakta oss idag.

WWW.HPSEARCH.SE

INFO@HPSEARCH.SE // 08–67810 80

ANN-KATRIN BROMAN

JOHAN WALDE

GABRIELLE HULTMAN

Specialister på
rekrytering och
bemanning inom Life
Science i Norden

SEX PROJEKT FÖR AVANCERAD VATTENRENING
Att komplettera reningsverken med avancerade reningsmetoder kan minska utsläp-
pen av läkemedelsrester och andra svårbehandlade föroreningar som inte minskas i 
reningsverkens nuvarande processer. 

Regeringen satsar 32 miljoner kronor genom Havs- och vattenmiljöanslaget för åren 
2014–2017 för att främja avancerad rening av avloppsvatten. Havs- och vattenmyndig-
heten ansvarar för anslaget och har beslutat att finansiera totalt sex projekt. 

Linköping tekniska verken är ett av projekten och det enda som är slutrapporterat. De 
andra fem projekten fortsätter under 2015. De tekniker som ingår i projekten är främst 
ozonering men även adsorption till aktivt kol/biokol och andra behandlingstekniker ut-
värderas och testas för att anpassas till svenska förhållanden. Både mindre och större 
reningsverk omfattas och även källsorterande teknik ingår. 

Mer information om de olika projekten finns på www.havochvatten.se.

MARGARETA LUNDIN UNGER
utredare, Havs- och vattenmyndigheten
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Avslutningskonferensen samlade över 150 deltagare 
från mer än 25 organisationer och under dagen 
presenterades exempel på högkvalitativ tvärve-

tenskaplig forskning i världsklass. Det sade professor John 
Sumpter från Brunel University i London som deltagit i 
forskningsprogrammets referensgrupp sedan det började. 
Sammantaget har fler än 150 vetenskapliga artiklar och 10 
avhandlingar publicerats under projektet. 

I samband med att forskningsprogrammet avslutas den 
sista december i år, föreslår styrelsen att det ska bildas ett 
nytt centrum för läkemedel och miljö som ska fortsätta att 
driva forskning inom området. Förslaget presenterades för 
Socialdepartementet samt Miljö- och energidepartementet.

– De senaste åren har vi sett att den forskning som har 
bedrivits inom ramen för MistraPharma har gett nya och 
viktiga resultat om läkemedel och miljö som vi vill ta till-
vara och utveckla. Vi hoppas nu att regeringen ställer sig 
positiva till detta förslag om ett nytt center för läkemedel och 
miljö så att det viktiga arbetet kan fortsätta med att minska 
negativa miljö- och hälsoproblem med läkemedelsrester i 
miljön, sade Inger Andersson, tf generaldirektör för Läkeme-
delsverket och styrelseordförande för MistraPharma. 

MistraPharma föreslår nytt centrum 

för läkemedel och miljö

Den 14 oktober genomfördes forsk-
ningsprogrammet MistraPharmas 
avslutningskonferens om läkemedel 
och miljö. Konferensen beskrev vad 
som hänt under åren 2008–2015.

Vi hoppas nu att re-
geringen ställer sig 

positiva till detta förslag 
om ett nytt center för läke-
medel och miljö så att det 
viktiga arbetet kan fortsät-
ta med att minska negativa 
miljö- och hälsoproblem 
med läkemedelsrester i 
miljön.
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Miljö och läkemedel i framtiden
Förutom ett nytt centrum för läkemedel och miljö finns 
det mycket att göra för att uppnå Sveriges etappmål om 
ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och in-
ternationellt. 

Enligt etappmålet ska man senast år 2020 ha fattat beslut, 
inom EU eller internationellt, som innebär att befintliga och 
eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicin-
ska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.

Flera av personerna på mötet lyfte fram behovet av en 
blandning av regulatoriska insatser och av marknadsinci-
tament för att komma vidare. I dag diskuteras detta bland 
annat hos EU-kommissionen.

En annan fråga som flera av deltagarna på mötet lyfte 
upp var att miljö och läkemedel också är en fråga om ve-

MISTRAPHARMA
MistraPharma är ett tidsbegränsat forskningsprogram som på-
gått under åtta år. Projektet har syftat till att skapa större kun-
skap kring läkemedel och miljö med fokus på vatten samt att 
motverka spridning av antibiotikaresistens i miljön. 

Forskarna som varit knutna till MistraPharma har gjort en 
rad viktiga insatser för området då de bland annat har rap-
porterat om miljöexponering av läkemedelssubstanser samt 
skapat www.wikipharma.org – en databas med ekotoxicitet 
för farmakologiska substanser. 

MistraPharma har även föreslagit strategier för riskhantering 
med särskilt fokus på förbättrade testkrav och reningstekniker. 

Kontakt på Läkemedelsverket: Kia Salin, miljöstrateg, 
018-17 46 00, kia.salin@mpa.se
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tenskap. Miljöriskbedömningar av läkemedel behöver för-
bättras. Tester och analyser behöver utvecklas. Ännu finns 
kunskapsluckor som kräver mer forskning och djupare kun-
skaper.

Ett stort hot, som många på mötet berörde, är den ökan-
de risken för antibiotikaresistens. Detta kommer sannolikt 
att vara en stark drivkraft för det fortsatta arbetet kring 
miljö och läkemedel. 

Läkemedelsverkets arbete för miljö och läkemedel
Läkemedelsverket är en aktiv del av MistraPharma och har 
ingått i forskningsprogrammets styrelse och referensgrupp.

Läkemedelsverket arbetar med etappmålet för läkemedel 
och miljö genom en rad olika insatser, inte minst i det in-
ternationella policyskapande arbetet för att skapa samsyn 
och möjliggöra framgång för målsättningarna. 

Inger Andersson, tf generaldirektör, Läkemedelsverket, Joakim Larsson, professor Göteborgs universitet, Stefan Karlsson, Socialdepartementet, 
Malin Grape, Folkhälsomyndigheten, Kia Salin, miljöstrateg, Läkemedelsverket.

MistraPharmas avslutningsmöte hölls på Läkarsällskapet i Stockholm.

Ett stort hot, som många 
på mötet berörde, är den 

ökande risken för antibiotika-
resistens.
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Miljöfrågan är också en viktig del av Sveriges nationella 
läkemedelsstrategi som är ett nationellt program som in-
volverar en bred samling myndigheter, sjukvård och indu-
stri.

Aktuella målsättningar för Läkemedelsverket är i dag:

• Ökad kunskap om miljöns exponering av substanser med 
miljöskadliga egenskaper.

• Minskat utsläpp av aktiva substanser vid tillverkning 
av läkemedel.

• Ökad miljöhänsyn vid tillståndsgivning av läkemedel.

• Minskad miljöpåverkan vid användning av läkemedel, 
medicintekniska och kosmetiska produkter.

• Samlad och tillgänglig miljödata om läkemedel för ex-
terna aktörer.

• Utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter 
med låg total miljöpåverkan. LARS DAGERHOLT 

kommunikationsstrateg
Läkemedelsverket

 

LÄS MER 

Twitter: #mistrapharma 

Pfizers miljöblogg: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/intres-
sentseminarium-med-mistrapharma-idag/ 

Svenskt Vatten: http://www.svensktvatten.se/Aktuellt/Nyhe-
ter/Svenskt-Vatten-nyhetslista/Nytt-center-for-lakemedel-och-
miljo/ 

Läkemedelsverkets miljöarbete: www.lakemedelsverket.se/
miljo

Samverkan – Vi är alldeles för bra på 
att krångla till det 
Hur ska vi ta bort hindren och öka incitamenten för 
forskningssamverkan? 
  

Vem där? Tomas Salomonson  
i fokus
Omvald Europa-ordförande vill korta vägen från 
godkännande till patient.

Smarta telefoner och appar erbjuder 
ny plattform för kliniska prövningar
Data kan skickas från patienten varje sekund dygnet 
runt.

Opinion Samverkan

Kunskapsstyrning

Forskning och UtvecklingLIFe-time.se är branschens egen e-tidning med tillhörande nyhetsbrev  
och debattseminarier. LIFe-time.se ger bakgrund, perspektiv och fördjupning 
och gör tydlig skillnad på redaktionellt innehåll och debattartiklar. LIFe-time.se 
riktas främst till politiker och chefer inom landsting och regioner samt leda-
möter i berörda riksdagsutskott. 

Vad du tycker att vi ska skriva om på LIFe-time.se?  
Tipsa oss på info@life-time.se! 

LIFe-time.se ges ut av LIF – de forskande läkemedels- 
företagen verksamma i Sverige. LIF företräder ca 85  
företag vilka står som tillverkare av ca 80 % av alla  
läkemedel som säljs i Sverige.
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eHälsa och digital hälsa är allt mer 
aktuellt bland dem som arbetar med 
hälso- och sjukvårdsfrågor. Men det är 
inte så lätt att veta vad som faktiskt be-
höver göras. Ett av de inspirationspro-
jekt Kairos Future och Telia Healthcare 
genomför just nu gäller digital redovis-
ning av äldres aktivitet/inaktivitet.

Det talas numera allt mer om eHälsa och digital häl-
sa. I Almedalen 2015 utnämnde Dagens Medicin (8 
juli) eHälsa och digitalisering till veckans hetaste 

ämne bland de 400 seminarierna med sjukvårdsfrågor. 
Alltför ofta handlar dock beskrivningarna om koncept och 
förhoppningar utan särskilt mycket koppling till den fak-
tiska verkligheten. Enligt Dagens Medicin är det ”ord som 
är populära men som det ofta blir svårt att göra konkreta 
när det handlar om att ta ner samtalet till vad som faktiskt 
behöver göras på vårdgolvet. Det är den utmaningen som 
sjukvårdens makthavare och alla andra som har varit i 
Visby behöver ta med sig hem.”

Sedan ett par år tillbaka arbetar vi på Kairos Future 
mycket konkret med frågor som kretsar kring hur man får 
det att hända när det gäller digitaliseringen inom både häl-
sofrämjande, vård och omsorg. Fundamentet för våra fun-
deringar och analyser är Opinion Hälsa, vår långtidsstudie 

SENIOR AKTIVITET  
 – ett inspirations-   
 projekt med digital   
 teknik
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om morgondagens hälso- och vårdkonsumtion. Långtids-
studien har allt mer gått över till en praktisk fas där vi ge-
nom etnografiska studier, i samverkan med Telia Health-
care, följer olika initiativ kring digital hälsa.

Det är i kontexten av den framtida nätverkssjukvården 
vi försöker skapa bilder av hur hälsa, vård och trygghet kan 
skapas med nya typer av digitala produkter och tjänster. 
En av tankarna med nätverkssjukvården är att allt mer av 
hälsa, vård och rehabilitering ska genereras utanför det eta-
blerade vårdsystemet.

I takt med att det blir allt fler digitala komponenter i den 
hanteringen blir det givetvis allt mer data som ska hanteras 
i det kretsloppssystem som då växer fram. I fältstudierna 
följer vi tre huvudspår:

1 Samverkan mellan vårdgivare och patient vid kronisk 
sjukdom. Tester och vård på distans vid kroniska sjuk-

domar.

2 Tryggare åldrande i hemmet, det vill säga digitala trygg-
hetslösningar hemma hos äldre personer.

3 Ökad egenvård och egenkontroll. Det kan handla om att 
logga och analysera aktivitet/inaktivitet eller vägled-

ning till livsstilsförändring för att minska övervikt.

Senior aktivitet – ett inspirationsprojekt
Ett av de projekt som vi jobbar med handlar om digitala lös-
ningar bland äldre och heter Senior aktivitet. Målgruppen 
är 3 000 användare över 65 år. Frågeställningarna är bland 
annat: Hur når man ut till äldre? Hur inspirerar och mo-
tiverar man till den digitala hälsohanteringen? Hur åstad-
kommer man en smart distribution till användarna? Hur 
kan man stödja användarna så att de känner sig trygga att 
börja använda digitala lösningar? 

Projektet genomförs av Telia Healthcare och Kairos Fu-
ture i samarbete med Region Skåne, PRO, Kroppsterapeu-
terna, Korpen, Riksidrottsförbundet, PostNord och Corviva.

En av utgångspunkterna för projektet är att enbart 4 pro-
cent av sjukvårdsbudgeten satsas på förebyggande åtgärder. 
En annan utgångspunkt är de relativt höga kostnaderna för 
att nå ut till medborgarna med frågor som gäller medska-
pande och egenansvar.

De som deltar i projektet ska använda ett aktivitetsclip 
för att på ett enkelt sätt redovisa hur mycket aktiva/inak-

tiva de varit under en och samma dag. Det handlar om re-
altidshantering av data vilket gör att en del analyser kan 
göras medan det händer. Det är ett antal saker vi vill pröva 
i projektet som exempelvis:

• Fundamentala principer för att få ekosystemet och data-
flödena att fungera i kretsloppet som det är tänkt.

• Olika former av samverkan mellan – i detta fall – offent-
lig, privat och ideell verksamhet.

• Principer för datalagring, datadelning och analys.
• Distributionslösningar för de prylar som ska användas 

och i vissa fall instruktion till användare på plats – en 
viktig faktor som vi testar tillsammans med PostNord.

• Uppskatta behovet av support och olika supportlösning-
ar. Till exempel att regelbundet skicka ut inspirations-
texter till användarna så att de fortsätter att använda 
tekniken.

Försök med aktivitetsarmband
När det gäller motivation, inspiration och stödstrukturer 
vet man ganska lite om vad som fungerar i praktiken, sär-
skilt när det gäller äldre användare. Inför starten av Senior 
aktivitet har vi genomfört förstudier med testgrupper av 
personer över 65 år som använt en annan aktivitetssensor 
– Vivoactive. 

Det är ett ganska kvalificerat aktivitetsarmband med text 
och symboler någorlunda läsbara för äldre användare. Arm-
bandet innehåller en mängd olika funktioner och utöver 
den generella aktivitetsmätningen kan man göra särskild 
mätning av ett antal olika aktiviteter. Armbandet fungerar 
också som kommunikationscentral för mejl och sms. 

Huvudmenyn är ett målvärde som syns i armbandets 
display, ett värde som ändrar sig varje dag beroende på den 
aktivitetshistorik man skapat. En bågformad linje anger hur 
långt man nått just nu när det gäller att nå dagens målvär-
de. En röd linje i nerkant av displayen visar sig efter att 
användaren suttit relativt inaktiv i en timme. Då hörs ock-
så en lätt signal och armbandet vibrerar. Sitter man längre 
kommer det fler korta röda linjer på displayen. Det enda 
sättet att bli av med dessa röda linjer är att röra på sig – ett 
par minuter per rött streck.

En av huvudfrågorna i förstudien har kretsat kring hur 
man uppfattar funktionen i huvudmenyn – ger den upphov 
till inspiration eller irritation? Här blev vi själva något för-

En av tankarna med 
nätverkssjukvården är 

att allt mer av hälsa, vård och 
rehabilitering ska genereras 
utanför det etablerade vård-
systemet.

digital vård
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bluffade, för inte i något fall har deltagarna upplevt irrita-
tion – tvärtom. Här är några exempel på positiva kommen-
tarer:

• Med den här började jag vandra. Det var inte alla som hade 
varit fysiskt aktiva innan testet som pågick i ett par må-
nader.

• Nu går vi tillsammans till affären. I ett antal fall var bidraget 
till social funktion påtagligt. Den här mannen blev stimu-
lerad att gå tillsammans med sin hustru den 1,5 km långa 
vägen till affären. Om han hade följt med tidigare (innan 
aktivitetsarmbandet), hade de tagit bilen till affären.

• Man får en puff i rätt riktning. Påminnelsefunktionen, i 
detta fall huvudmenyn, fungerade utmärkt för att påminna 
om inaktivitet och stimulera till aktivitet. Vi sitter mer än 
vi tror att vi gör. Sittandet är på väg att bli lika farligt för 
hälsan som rökandet var tidigare. 

Ett gemensamt nyckelord för användningen av aktivi-
tetsarmbandet var trygghet. Här är några kommentarer 
kring detta: 

• Man blir en del av ett system. Efter ett par veckor tyckte del-
tagarna att de blivit ett med systemet. De litade på armban-
dets funktion och principer och hade accepterat att använda 
det. Vid en av de fyra träffarna vid hade med användarna 
bad vi dem att dygnet innan träffen inte använda aktivitets-
sensorn. De hade verkligen saknat den.

• Med hjälp av armbandet kan jag göra egna hälsokontroller. 
Det är inte så lätt att få göra hälsokontroller, särskilt inte 
som pensionär. Men med aktivitetssensorn fick deltagarna 
ett instrument att göra en sorts hälsokontroll. Med aktivi-
tetsarmbandet fick man bättre koll på vad man håller på 
med, hur aktiv man är och vilken sorts aktivitet har störst 
betydelse för hälsofrämjandet. Sömnmätningen var också 
mycket uppskattad bland användarna.

Hallsberg – en svensk medelkommun
Hallsberg är en av de fem kommuner där vi genomfört 
våra studier på äldre under det senaste året. Hallsberg re-
presenterar den svenska medelkommunen som kämpar på 
med kompetensförsörjning och andra frågor i den snabba 
omvärldsutvecklingen. 

I Hallsberg har man läkarbrist på vårdcentralen och på 
hemsidan kunde man (våren 2015) läsa: ”Hallsbergs vård-
central har en stor läkarbrist, för att vi skall kunna upprätt-
hålla den medicinska säkerheten för våra patienter så tving-
as vi till svåra prioriteringar. Den dag vi åter får läkare på 
mottagningen är ni välkomna tillbaka till oss.”

På en sådan ort är det givetvis extra intressant att ge-
nomföra en studie av detta slag. Bland de äldre i Hallsberg 
innebär bemanningssituationen på vårdcentralen en del 
extra funderingar kring omhändertagandet av de äldre och 
deras hälsa. 

Generellt tänkte våra testgruppsdeltagare mycket på vart 
utvecklingen för hälso- och sjukvården är på väg. Under 
det fjärde mötet med deltagarna fick de i uppgift att skriva 

ett  ”Brev från framtiden” utan att vi hade gett dem inspi-
ration till innehållet. Ett av dessa brev lyder så här:

”Hej på dig. Hoppas att hälsan är med dig. Jag har i dag 
varit i skogen och njutit av den sköna vårluften. På förmid-
dagen gjorde jag min årliga hälsokontroll i vår ambuleran-
de hälsostation. Tänk vad skönt att slippa resa till Örebro. 
Svaren går ju till min läkare som kontaktar mig om jag har 
några större förändringar av mina värden. Mitt hälsoarm-
band har ju också koll på mitt blodtryck, min puls m m. 
Hoppas vi ses snart igen!”

En 82-årig deltagare sa så här om aktivitetsarmbandet: 
”Det här kommer att bli något för oss äldre därför att det 

är bästa sättet i form av sjukvård, men det är friskvård. Du 
blir påmind hela tiden och gör du inte det här, då känner 
du stelheten. Jag tror att om 10 år, så har flertalet pensionä-
rer de här klockorna på sig. Det kommer spara enorma kost-
nader för sjukvården bland annat.”

Utmaningar och inspiration
Det finns en hel del förväntningar bland många äldre vad 
den digitala tekniken kan bidra med när det gäller trygghet 
och koll på hälsoläget. För hälso- och sjukvårdens aktörer 
innebär det en hel del utmaningar att få det att fungera i 
praktiken, inte minst i samspelet med individen.

Ännu är vårt arbete fortfarande i sin linda: mycket data 
väntar på analys, än mer på att samlas in. 

Men redan det första material som kommit in har gene-
rerat insikter. Eftersom vi är övertygade om att framgång i 
det framtida nätverkssamhället vilar på förmåga och vilja 
att dela och sprida kunskap, så vill vi med artiklar och rap-
porter dra vårt strå till stacken. Vår förhoppning är att de 
insikter vi kommit över på så vis ska kunna ge stöd och 
hjälp åt andra aktörer på vår gemensamma resa från teori 
till praktik i en alltmer digitaliserad, trygg, modern och 
användarvänlig hälso-, frisk- och sjukvård. 

MATS OLSSON
Framtidsstrateg

Kairos Future

En av utgångspunk-
terna för projektet är 

att enbart 4 procent av sjuk-
vårdsbudgeten satsas på före-
byggande åtgärder. En annan 
utgångspunkt är de relativt 
höga kostnaderna för att nå 
ut till medborgarna med 
dessa frågor.
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Den totala försäljningen av läkemedel 
i Sverige hittills under 2015 uppgår 
till 32,6 miljarder kronor. Procentuellt 
har försäljningen 2015 (YTD) ökat med 
6,63% jämfört samma period 2014. För 
de senaste 12 månaderna (MAT) har 
försäljningen ökat med 7,21% jämfört 
samma period 2013-2014.

Topp 15 företag
Sedan den senaste statistikuppda-
teringen i Pharma Industry är läget 
oförändrat på topplistan, sånär som 

att Paranova nu petat ut TEVA som 15:e 
placering. De tre största läkemedelsfö-
retagen i Sverige - Pfizer, Novartis och 
MSD behåller sina placeringar, och 
håller inbördes grepp om ca: 15% utav 
den totala läkemedelsmarknaden YTD. 

Topp 15 produkter
Inte heller listan på topp 15-produk-
ter har ändrats nämnvärt – mer än att 
Simponi går om Daklinza som den 11:e 
bäst säljande produkten. Daklinza, 
som haft höga försäljningssiffor under 

året visar först nu sina explosionsar-
tade tillväxtsiffror – då det inte fun-
nits försäljning att jämföra med under 
tidigare perioder.

Topp 15 Terapiområden
Terapigrupp L (Tumörer och rubbningar 
i nervsystemet), tillsammans med te-
rapigrupp N (Nervsystemet), står fort-
farande för ca. 40% utav marknaden – 
precis som vid de senaste mätningarna 
(12,8 miljarder av den totala markna-
den). Terapigrupp A - matsmältningsor-

branschstatistik

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 

Här presenteras utvecklingen av försäljning av läkemedel i Sverige för perioden Ja-
nuari till Oktober 2015. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av human-
läkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris 
ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacci-
ner. Alla försäljningsvärden i artikeln 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 – oktober 2015

Topp 15-företag

Företag Rank YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth  

    procent  YTD   procent MAT  

    YTD   MAT 

PFIZER 1 2 210 585,2 6,78% 7,54% 2 645 929,3 6,76% 8,09%

NOVARTIS 2 1 467 834,4 4,50% 5,64% 1 757 442,0 4,49% 6,16%

MSD SWEDEN 3 1 357 747,0 4,16% 13,42% 1 610 889,3 4,12% 13,12%

ASTRAZENECA 4 1 171 552,5 3,59% 35,96% 1 386 302,8 3,54% 35,86%

ORIFARM 5 1 135 291,3 3,48% -24,83% 1 367 793,3 3,50% -26,74%

ROCHE 6 1 097 428,0 3,36% 17,21% 1 308 171,5 3,34% 18,11%

ABBVIE AB 7 1 079 356,1 3,31% 11,53% 1 284 033,7 3,28% 11,13%

MEDA 8 980 375,6 3,01% -0,28% 1 195 526,8 3,06% 1,73%

GILEAD 9 908 681,8 2,79% 234,01% 1 081 858,5 2,77% 295,53%

BAYER AB 10 709 454,6 2,17% 32,23% 829 712,3 2,12% 31,18%

NOVO NORD PHARM 11 669 951,3 2,05% 11,25% 799 031,6 2,04% 12,74%

SANDOZ A/S 12 646 969,0 1,98% 23,65% 749 195,7 1,92% 26,84%

ACTAVIS 13 626 910,7 1,92% 1,18% 747 073,2 1,91% 0,74%

GLAXOSMKL 14 595 424,8 1,83% 28,36% 701 551,3 1,79% 25,24%

PARANOVA 15 556 192,9 1,70% -26,97% 698 503,1 1,79% -25,02%

Total(Top 15 - Företag)  15 213 755,2 46,63% 11,21% 18 163 014,5 46,43% 11,48%

Totalmarknad  32 623 655,3 100,00% 6,63% 39 122 297,2 100,00% 7,21%

(c) 2006, IMS Health or it’s affiliates  all rights reserved
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gan och ämnesomsättning, har överagit 
3:e platsen från Terapigrupp J, som än-
dock fortfarande visar stark tillväxt. I 
övrigt är listan oförändrad.

Fotnot: Oktoberdata saknar ca: 50 MSEK 
försäljning i sjukhuskanalen, till följd utav 
sen inrapportering till eHM.

Topp 15-produkter

Produkt Rank YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth 

    procent  YTD   procent MAT 

    YTD   MAT 

HUMIRA 1 856 593,1 2,63% 9,50% 1 018 416,0 2,60% 9,53%

ENBREL 2 672 351,4 2,06% 1,55% 806 433,1 2,06% 2,65%

SOVALDI 3 515 848,1 1,58% 96,03% 680 295,5 1,74% 2,00%

REMICADE 4 456 292,2 1,40% -7,95% 559 201,2 1,43% -6,64%

ALVEDON 5 413 905,1 1,27% 8,22% 495 555,3 1,27% 7,28%

HARVONI 6 384 931,4 1,18% /0 391 865,1 1,00% /0

SYMBICORT 7 382 087,7 1,17% -38,19% 469 351,8 1,20% -36,35%

MABTHERA 8 331 696,7 1,02% 5,83% 399 692,6 1,02% 7,33%

HERCEPTIN 9 277 560,0 0,85% 0,53% 334 110,6 0,85% 0,83%

SPIRIVA 10 260 829,3 0,80% -3,92% 311 409,5 0,80% -4,93%

SIMPONI 11 260 280,7 0,80% 31,88% 305 783,7 0,78% 32,79%

DAKLINZA 12 250 807,0 0,77% 533,17% 321 785,8 0,82% 712,36%

LYRICA 13 230 948,8 0,71% -0,95% 276 474,9 0,71% -1,93%

GLIVEC 14 208 245,9 0,64% 4,27% 248 925,0 0,64% 4,74%

LANTUS 15 204 101,0 0,63% 2,70% 244 581,1 0,63% 2,56%

Total(Top 15 - Produkter)  5 706 478,5 17,49% 15,67% 6 863 881,3 17,54% 17,61%

Totalmarknad  32 623 655,3 100,00% 6,63% 39 122 297,2 100,00% 7,21%

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

Terapiområde Rank YTD  Andel  % Growth  MAT  Andel i  % Growth 

   procent YTD      procent  MAT

   YTD   MAT 

L Tumörer och rubbningar i Immunsystemet 1 6 962 045,1 21,34% 8,32% 8 310 568,8 21,24% 8,60%

N Nervsystemet 2 5 882 445,1 18,03% 3,32% 7 063 150,9 18,05% 3,35%

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 3 3 296 187,8 10,10% 5,64% 3 939 213,8 10,07% 5,41%

J Infektionssjukdomar 4 3 286 451,0 10,07% 38,87% 3 991 731,2 10,20% 44,67%

B Blod och blodbildande organ 5 2 813 917,4 8,63% 8,38% 3 393 443,9 8,67% 8,60%

R Andningsorganen 6 2 518 111,3 7,72% -7,97% 3 037 068,2 7,76% -7,06%

C Hjärta och kretslopp 7 1 949 042,8 5,97% 2,13% 2 345 306,0 5,99% 3,04%

G Urin- och könsorgan samt könshormoner 8 1 392 455,4 4,27% -1,33% 1 663 086,6 4,25% -1,17%

M Rörelseapparaten 9 1 097 483,4 3,36% 5,32% 1 303 433,9 3,33% 4,72%

S Ögon och öron 10 944 730,0 2,90% 9,66% 1 117 662,7 2,86% 10,01%

D Hud 11 899 680,7 2,76% 0,33% 1 079 815,9 2,76% 0,50%

H Hormoner, utom könshormoner och insulin 12 820 109,9 2,51% 0,87% 982 406,2 2,51% 1,01%

V Varia 13 364 620,1 1,12% 0,79% 441 497,5 1,13% 2,06%

P Antiparasitära, insektsdödande och 

repellerande medel 14 320 375,0 0,98% 12,34% 363 791,5 0,93% 11,41%

I Immunologiska medel 15 76 000,4 0,23% -0,11% 90 120,1 0,23% 0,47%

Total(Terapiområden)  32 623 655,3 100,00% 6,63% 39 122 297,2 100,00% 7,21%

Totalmarknad  32 623 655,3 100,00% 6,63% 39 122 297,2 100,00% 7,21%

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

Topp Terapiområden

VIKTOR PREGNER 
Analyst, Client Services 

IMS Health
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anmälningsärenden

NBL- och IGM-avgöranden 
under hösten
Att det kan löna sig att överklaga ett ärende till NBL visas av de två första ären-
dena som här tas upp rörande så olika saker som lämplig plats för ett stort utbild-
ningsmöte samt utformningen av en symposieinbjudan. I artikeln behandlas även 
ärenden angående en posterutställning som inte ansågs vara kommersiell, åbero-
pande av dokumentation, vilseledande information samt missar att skicka in 
pliktexemplar till Informationsgranskningsmannen.

NBL 1020/15 gällde ett överklagande 
av ett beslut från LIFs Compliance Of-
ficer (CO 001/15) där han funnit att 
Yasuragi Hasseludden inte är en god-
tagbar plats för en tvådagars utbild-
nings för tvåhundra läkare arrangerad 
av Sveriges Läkare under utbildning 
i psykiatri. COs beslutet motiverades 
med att Yasuragi Hasseludden bland 
allmänheten var mest känt för sin ja-
panska spa-anläggning och att det i 
Stockholmsområdet finns flera kon-
ferensanläggningar som klarar ett 
arrangemang i den aktuella storleks-
ordningen.  I överklagandet framhölls 
bl.a. att Yasuragi Hasseludden valts för 
att det inte ligger centralt i Stockholm 
vilket främjar nätverkande mellan del-
tagarna, att priset inte skiljer sig nämn-
värt från andra konferensanläggningar 
med tillräcklig kapacitet samt att till-
gång till spa-anläggningen inte ingick 
i deltagaravgiften utan var exklusiv för 
deltagare som på egen bekostnad ville 
utnyttja denna.

Syftet med regeln i artikel 2 b, kapi-
tel 2 avdelning 1 i Läkemedelsbrans-
chens Etiska Regelverk (LER), där det 
bl.a. sägs att val av ort och lokal för ge-
nomförande av sammankomst ska vara 
rimligt i relation till syftet med sam-
mankomsten, är att motverka sådana 
arrangemang där inslaget av förströ-
else och nöjesaktiviteter dominerar 
över det yrkesmässiga eller vetenskap-

liga innehållet i programmet. Ett ar-
rangemang får inte ha funktionen av 
belöning eller gåva till deltagarna. Reg-
leringen skall också förhindra att ar-
rangemang förläggs till sådana orter 
eller platser som är så pass attraktiva 
att det snarare är orten eller platsen 
som sådan än programmet för kongres-
sen som lockar till deltagande. 

Med detta som utgångspunkt utta-
lade NBL att huruvida en plats ska an-
ses godtagbar får avgöras med hänsyn 
till omständigheterna i det enskilda 
fallet. En ort, som annars inte skulle 
anses som godtagbar, kan därför rätt-
färdigas av logistiska skäl, t.ex. då ett 
visst arrangemang kräver inkvarte-
ringsmöjligheter för ett stort antal del-
tagare. NBL framhöll vidare att även 
kvaliteten på ett arrangemangs pro-
gram har betydelse vid bedömningen.

NBL konstaterade att Stockholm inte 
är en sådan ort som i sig inte är godtag-
bar för ett arrangemang av aktuellt 
slag. Det noterades att Yasuragi Has-
seludden är både ett konferenscenter 
och ett spa, men att tillgång till spa inte 
ingick i deltagaravgiften vid det aktu-
ella arrangemanget. Nämnden sade vi-
dare att förutsatt att kongressprogram-
met är seriöst och så omfattande att det 
inte ger utrymme för aktiviteter vid si-
dan om programmet kunde det inte an-
tas att Yasuragi Hasseludden har sådan 
dragningskraft på deltagarna att det är 

platsen som sådan snarare än arrang-
emanget som lockar till deltagande. 
Under den här förutsättningen ansågs 
Yasuragi Hasseludden vara en godtag-
bar plats för arrangemang sponsrat av 
läkemedelsföretag.  COs beslut ändra-
des därför.

I de mycket få ärenden som avgjorts 
av LIFs CO under senare år har det fun-
nits en tendens att se alltför generellt 
på lämpligheten av olika platser/kon-
ferensanläggningar, vilket inte sällan 
lett till att dessa ansetts ej godtagbara. 
Det har varit lätt att läsa dessa beslut 
som om det endast är logistiska skäl 
som skulle kunna göra att en eljest ej 
godtagbar plats kunnat accepteras. 
Kvaliteten på programmet och eventu-
ellt utrymme för aktiviteter utanför 
detta har så gott som aldrig tagits med 
i bedömningen. Från konkurrensrätt-
liga utgångspunkter är ett sådant för-
enklat sätt att argumentera diskutabelt 
eftersom det riskerar leda till generella 
förbud mot vissa platser/anläggningar 
utan hänsyn till omständigheterna i 
det enskilda fallet. Det är därför gläd-
jande att NBL nu betonar att hänsyn 
måste tas till alla omständigheter i det 
enskilda fallet och särskilt framhåller 
kvaliteten i arrangemangets program 
och att detta inte får ge utrymme för 
aktiviteter utanför programmet. Ris-
ken för den diskutabla konkurrensbe-
gränsning som olika beslut från LIFs 
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COs riskerat leda till bör därmed vara 
undanröjd. 

I årets första numer av PI behandla-
des bl.a. den liberalisering i olika avse-
enden av reglerna rörande företagsar-
rangemang som de nya samverkansreg-
lerna lett till. Det sades dock att detta 
inte gäller kraven på att det av en inbju-
dan tydligt skall framgå att produktin-
formation kommer att ges vid ett före-
tagsarrangemang.  Utifrån några 
IGMp-avgöranden förra hösten gjordes 
tolkningen att tydlighetskravet väsent-
ligen är detsamma som före den senas-
te ändringen av kapitel 2 i LER. Enligt 
den tolkningen, som IGMp alltså gjort 
under några år, skall det omedelbart 
när man får en inbjudan framgå att pro-
duktinformation kommer att ges vid 
sammankomsten. Det har inte varit till-
räckligt ett detta framgått först efter det 
att försändelsen öppnats, t.ex. i en pro-
grambeskrivning. Detta får nu efter ett 
NBL-avgörande anses ha ändrats.

NBL 1017/15 gällde ett överklagande av 
ett beslut från IGMp (W1573/15) där H 
Lundbeck AB fällts för en inbjudan till 
ett symposium om depression där det 
inte redan av inbjudan i rubrik eller 
liknande utan först av texten på insi-
dan i foldern det handlade om, fram-
gick att produktinformation skulle 
förekomma. I överensstämmelse med 
hur han i tidigare ärenden behandlat 
sådana inbjudningar ansåg IGMp att 
kravet på tydlighet enligt artikel 4 a, 
kapitel 2 i LER inte var uppfyllt.

NBL konstaterade att det av inbjud-
ningsfolderns framsida framgick att 
det rörde sig om en inbjudan till ett 
symposium om depression. När fol-
dern öppnades möttes läsaren på vän-
stersidan av en beskrivning av vad 
symposiet skulle handla, vilken avslu-
tades med en uppgift om att produkt-
information skulle komma att lämnas. 
På högersidan återgavs programmet 
och som en programpunkt angavs pro-
duktinformation. 

Vid en samlad bedömning fann 
nämnden att det med tillräcklig tydlig-
het framgick att det skulle komma att 

lämnas produktinformation vid sym-
posiet. IGMps beslut ändrades och H 
Lundbeck AB friades från anmärkning. 

Jag tolkar bägge dessa NBL-avgö-
randen som en viss liberalisering av 
praxis från såväl LIFs CO som IGMp. 
Det skall dock sägas att tolkningen av 
de olika bestämmelserna därmed inte 
blivit lättare, snarar tvärtom. I bägge 
fallen betonar NBL att hänsyn skall tas 
till alla omständigheter i det enskilda 
fallet. Det är alltså fler hänsyn som 
skall tas vid bedömningen än vad LIFs 
CO respektive IGMp synes ha gjort ti-
digare. 

NBL 1013/15 avsåg en annons för Bio-
genIdecs Tecfidera (dimetylfumarat) 
som anmäldes till NBL av Läkeme-
delsverket. Tecfidera är indicerat för 
behandling av vuxna patienter med 
skovvis förlöpande multipel skleros. 
Den anmälda annonsen dominerades 
av en bild på en ung kvinna och rub-
riken ”Starten kan göra skillnad för 
framtiden” där orden «starten» och 
«framtiden» markerats med grön text.  
Under rubriken fanns en text med bl.a. 
effektdata för Tecfidera som följdes av 
ett påstående om ökade chanser till en 
mer gynnsam sjukdomsutveckling i 
framtiden. I anslutning till detta på-
stående hänvisades till en s.k. Expert 
Opinion, författad av Freedman Mark 
S, 2006. 

Enligt NBLs bedömning gav annon-
sen intrycket att just Tecfidera har be-
visad effekt på sjukdomsutveckling på 
lång sikt och att detta stöddes av den 
åberopade artikeln. Artikeln var dock 
skriven flera år innan Tecfidera fick 
marknadsföringsgodkännande och 
innehöll endast hypoteser om att färre 
skov i allmänhet och tidig insättning 
av behandling skulle kunna ha bety-
delse på lång sikt. Den gav därför inte 
stöd för en sådan slutsats för Tecfidera. 
Nämnden ansåg att det av annonsen 
inte med tillräcklig tydlighet framgick 
att påståendet endast byggde på gene-
rella hypoteser om att färre skov i all-
mänhet och tidig insättning av be-
handling skulle kunna ha betydelse på 

lång sikt. Artikeln hade inte åberopats 
på ett nyanserat och rättvisande sätt 
och annonsen stred därför mot artikel 
11 Regler för läkemedelsinformation.

IGMps ärende W1589/15 åskådliggör 
den viktiga men också svåra frågan 
om visst material utgör kommersiell 
läkemedelsinformation som faller un-
der LER eller om det är att se som ett 
inlägg i en yttrandefrihetsrättsligt fri 
medicinsk debatt. Den vanligaste ut-
gången i sådana mål är att det handlar 
om kommersiell information där LER 
kan tillämpas (se t.ex. det första ären-
dereferatet i min artikel i förra num-
ret av PI). Det är därför intressant att 
visa på ett ärende där utgången blev 
en annan.

Pfizer AB anmälde till IGMp att Ari-
ad Pharmaceuticals (Nordic) AB vid ett 
möte anordnat av Svenska Lungcancer-
studiegruppen hade en utställning 
med en poster gällande substansen bri-
gatinib (AP26113). Produkten är under 
utveckling och har inte fått marknads-
föringstillstånd i Sverige. Pfizer gjorde 
därför gällande att det handlade om 
marknadsföring av ett ännu inte god-
känt läkemedel i strid med artikel 2 i 
Regler för läkemedelsinformation (pre-
lanseringsförbudet).

 Ariad bestred anmärkningen och 
framhöll det handlade om ett rent pro-
blemorienterat och därför vetenskapligt 
möte. Posterna ifråga innehöll enligt 
Ariad en saklig och icke marknadsfö-
ringsmässig beskrivning av det veten-
skapliga arbetet med substansen briga-
tinib. Av sammanfattningen på postern 
framgick att en framtida utvärdering är 
på väg som en del av en separat fas 2 
studie. Postern var enligt Ariad av ut-
präglad vetenskaplig karaktär och där-
med att betrakta som sådan icke-kom-
mersiell information som inte faller un-
der LER. Ariad lade till att man inte 
haft någon marknadsförings- eller sälj-
personal vid eller runt postern och att 
den var uppsatt på en särskild plats där 
inga andra kommersiella presentatio-
ner förekom. Att det inte handlade om 
en kommersiell presentation visades 
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enligt Ariad också av det faktum att fö-
retaget debiterades en betydligt lägre 
sponsringsavgift än standardavgiften 
för en kommersiell monter.

 Vid sin bedömning konstaterade 
IGMp att programmet vid mötet där 
postern presenterades var att anse som 
vetenskapligt och problemorienterat. 
Han konstaterade också att det i sam-
band med sådana möten är vanligt att 
läkemedelsföretag inbjuds att delta 
med monterutställningar och lämna 
information kring sina läkemedel, men 
att det också förekommer posterut-
ställningar med rent vetenskapligt ma-
terial från pågående studier. IGMp ut-
talade att det senare är en viktig metod 
för att kommunicera nya rön inom den 
vetenskapliga medicinska debatten. 
Enligt normal praxis ska vetenskaplig 
information med bl.a. posterutställ-
ning hållas skild från annan monterut-
ställning med kommersiellt syfte. Det-
ta kan dock enligt IGMp inte alltid vara 
ett krav utan undantag, exempelvis i 
samband med mindre sammankomster 
där det lokalmässigt inte alltid är möj-
ligt att ordna, kan förekomma.

Postern som sådan innehöll enligt 
IGMp till övervägande del sådan nor-
malt förekommande icke-kommersiell 
vetenskaplig information som till sin 
struktur och innehåll är vanlig i såda-
na sammanhang. Med hänsyn härtill 
och vad som i övrigt framkommit i 
ärendet om avsaknad av omständighe-
ter som talade för att marknadsföring 
förelåg fann IGMp att åtgärden med 
den anmälda postern var av vetenskap-
lig karaktär och den inte haft ett kom-
mersiellt syfte. 

Vid vederhäftighetsbedömningen 
av t.ex. en annons är den s.k. hypote-
tiska bedömningen av hur läsaren kan 
uppfatta informationen av central be-
tydelse. Detta exemplifieras väl av föl-
jande två avgöranden från IGMp.

W1586/15 gällde två annonser för No-
vartis selektiva immunsuppressiva 
läkemedel Gilenya där annonsens do-
minerande rubrik beskrev läkemedlet 
som ett ”logiskt val”. I en relativt kort 

text under rubriken fanns påståenden 
om vissa effekter samt specificeringen 
att det handlar om MS-patienter som 
behöver effektivare behandling. Bio-
genIdec som anmälde annonsen till 
IGMp gjorde gällande att rubriken gav 
läsaren intrycket att Gilenya skulle 
vara särskilt lämpat just på grund av 
att det skulle vara mer logiskt än an-
dra behandlingar med samma indika-
tion. Detta intryck förstärktes enligt 
anmälaren av att det inte skulle finnas 
någon förklaring till varför Gilenya 
skulle vara ett ”logiskt val”.  Novartis 
bestred anmälan och hävdade att ut-
trycket ”ett logiskt val” i sig inte gav 
läsaren någon uppfattning om speci-
ella egenskaper hos läkemedlet. Istället 
lockade det enligt Novartis läsaren att 
läsa den följande tämligen korta texten. 
I denna fanns enligt Novartis just en 
sådan förklaring som BiogenIdec efter-
lyst. Novartis framhöll att påståendena 
i texten inte ifrågasatts och hävdade 
att dessa hade stöd i läkemedlets pro-
duktresumé.

IGMp gjorde en helhetsbedömning 
av de bägge annonserna och anförde 
att han i motsats till anmälaren ansåg 
att det i texten direkt under rubrikerna 
med påståendet om ett ”logiskt val” 
fanns ingående förklaringar till vad 
som avsågs. Han noterade att anmäla-
ren inte haft någon anmärkning mot 
innehållet i denna text. Formuleringen 
”ett logiskt val” var enligt IGMp ett så-
dant allmänt hållet uttryck som, förut-
satt att det såsom gjorts i annonserna 
förklaras, inte i sig kräver särskild för-
ankring i SPCn. Novartis friades alltså.

W1588/15 gällde en annons för San-
ten Pharma ABs glaukomläkeme-
del Taptiqom. Annonsen inleddes 
med rubriken ”NY behandling vid 
Glaukom - TAPTIQOM® (taflup-
rost/timolol) - Konserveringsfri 
kombination i en droppe”. Där-
under fanns följande i tre punkter: 

• Upp till 40% IOP reduktion (ref 1, 
Hollo et al 2014) 

• Låg grad av hyperemi (ref 2, SPC) 

• God behandlingsekonomi. Ingår i 
högkostnadsskyddet utan begräns-
ning (ref 3, TLV).

 Därunder omedelbart en avslutande 
minimitext fanns i en banderollik-
nande figur: ”TAPTIQOM® - när det 
behövs mer”

Även i detta ärende gjorde IGMp en 
helhetsbedömning av hur annonsen 
kunde uppfattas. Därvid ansåg han att 
rubrik med läkemedelsnamnet natur-
ligen lästes tillsammans med de tre föl-
jande påståendena i punktform. Läsa-
ren gavs därvid intrycket att de tre på-
ståendena har samband med det avslu-
tande påståendet. Intrycket blir då att 
i de i punkterna nämnda egenskaperna 
är utmärkande för just ”Taptiqom® när 
det behövs något mer”, dvs utöver vad 
andra liknande läkemedel kan erbjuda. 
Eftersom så inte är fallet var annonsen 
vilseledande och stred mot artikel 4 i 
Regler för läkemedelsinformation.

Avslutningsvis kan nämnas att 
IGMp även i år gått igenom sin månat-
liga statistik för att kontrollera efterlev-
naden av kravet enligt artikel 31(131) i 
Regler för läkemedelsinformation att 
skicka s.k. pliktexemplar av ny läkeme-
delsinformation.  Företag som då under 
de senaste ca nio månaderna inte skick-
at några pliktexemplar ombads förkla-
ra sig.  I några fall fick han svar som 
han godtog och skrev av ärendena utan 
åtgärd – det gällde exempelvis när 
innebörden av svaret var att man inte 
haft några marknadsföringsaktiviteter 
under perioden. I ett mindre antal fall 
var dock svaret från företagen inte god-
tagbart och det förekom att man med-
gav att man brustit i sina rutiner och 
missat att skicka in pliktexemplar. I 
dessa fälldes företagen och ålades att 
betala en till hälften reducerad IGM-
avgift. 
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