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anmälningsärenden

Aktuella avgöranden av NBL, 
IGMp och LIFs CO
I årets första artikel med referat från olika avgöranden enligt branschens etiska 
regelsystem (LER) finns exempel på den ständigt återkommande frågan om till-
lämpningen av den grundläggande bestämmelsen i artikel 2, det långtgående 
ansvaret för åberopanden i läkemedelsinformation samt de ganska sällan förekom-
mande frågorna om institutionell reklam och avgöranden från LIFs CO om oaccep-
tabla platser för läkemedelsföretags medverkan i arrangemang av olika slag.

Bestämmelsen i artikel 2 i Reg-
ler för läkemedelsinformation 
(kap1 avd 1 i LER) innehåller 

kravet att den för ett läkemedel fast-
ställda produktresumén utgör den 
sakliga utgångspunkten för all infor-
mation om läkemedlet. Bestämmelsen 
ger visst utrymme för att i marknads-
föringen av ett läkemedel åberopa 
nya rön och erfarenheter från veten-
skapliga studier av godtagbar kvalitet 
även om dessa inte legat till grund för 
läkemedlets produktresumé. Förut-
sättningen för detta är att studierna i 
åberopade delar faller inom den ram 
som följer av resumén. Påståendena 
skall alltså komplettera uppgifterna i 
produktresumén på så sätt att de be-
kräftar eller preciserar, och är fören-
liga med, dessa. I praxis har emellertid 
vissa slag av uppgifter betecknats som 
”väsentliga”, och då har man ställt kra-
vet att uppgifterna har uttryckligt stöd 
i produktresumén. Detta gäller bl.a. 
preciserade uppgifter avseende olika 
effektmått, påståenden om tid till ef-
fekt, varaktighet och livskvalitet.

De två första NBL-avgörandena se-
dan årsskiftet samt flera avgöranden av 
IGMp under senare delen av hösten be-
kräftar denna praxis.

NBL1023/14 avsåg en annons för 
MSDs diabetespreparat Januvia. I den-
na framhölls att läkemedlet var välstu-
derat vad gäller kardiovaskulär säker-

het samt påstods ”Påvisade ingen ökad 
kardiovaskulär risk” och ”Uppnådde 
alla sekundära kardiovaskulära utfalls-
mått”. Som stöd för detta hänvisades 
till en studie av Green et al, NEJM 2015. 
I ett initiativärende (W1604/15) fällde 
IGMp annonsen såsom stridande mot 
Regler för läkemedelsinformation. 

Beslutet motiverades med att pro-
duktresumén för Januvia inte innehål-
ler några som helst data rörande kar-
diovaskulär säkerhet. Annonsens upp-
gifter om kardiovaskulär säkerhet sak-
nade därför varje sakligt stöd i pro-
duktresumén för Januvia.  IGMp tillade 
att även om uppgifterna är publicerade 
i en vetenskaplig tidskrift som håller 
hög vetenskaplig standard kan de inte 
användas i information för läkemedlet 
innan de har godkänts av registrerings-
myndigheterna och produktresumén 
har ändrats. Uppgifterna om kardio-
vaskulär säkerhet stred mot artikel 2.

Ifråga om formuleringen ”välstude-
rat vad gäller kardiovaskulär säkerhet” 
ansåg IGMp att denna gav läsaren upp-
fattningen att det fanns ett antal från 
varandra oberoende studier som samt-
liga bekräftar påståendet om kardio-
vaskulär säkerhet. Eftersom det bara 
fanns en studie utgjorde formuleringen 
en otillåten överdrift enligt artikel 4. 

MSD överklagade till NBL som dock 
inte fann något skäl att ändra beslutet. 
Detta fastställdes alltså.

Läkemedelverket anmälde en an-
nons för Astellas Pharmas immunsup-
pressiva läkemedel Advagraf (takroli-
mus i depotberedning) som är indicerat 
som profylax mot transplantatavstöt-
ning hos vuxna njur- och lever-
transplantationspatienter samt för be-
handling av transplantatavstötning 
som är resistent mot behandling med 
andra immunsuppressiva läkemedel 
hos vuxna patienter (NBL1019/15). An-
mälan gällde formuleringen ”Advagraf 
förbättrar transplantat-överlevnaden 
med 8 % inom 3 år”. Som stöd för på-
ståendet refererades till en observa-
tionsstudie publicerad i American 
Journal of Transplantation (ELTR-stu-
dien). I annonsen angavs att studien är 
en registerstudie baserad på över 4000 
levertransplanterade patienter i Euro-
pa. Enligt Läkemedelsverket kunde på-
ståendet inte anses bekräfta eller pre-
cisera några uppgifter i produktresu-
mén för Advagraf. 

NBL konstaterade att enligt pro-
duktresumén för Advagraf visar resul-
tat från randomiserade, kontrollerade 
fas 3-studier att transplantatöverlev-
nad vid levertransplantation 6-12 må-
nader efter transplantationen är minst 
lika bra vid behandling med takroli-
mus i depotberedning som med takro-
limus givet med direkt frisättning. I 
likhet med Läkemedelsverket ansåg 
nämnden att påståendet om att Adva-
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graf förbättrar transplantatöverlevna-
den med 8 % inom 3 år varken precise-
rar eller bekräftar uppgifterna i pro-
duktresumén. Nämnden konstaterade 
också det var fråga om en mycket pre-
cis effektuppgift. Påståendet stred mot 
artikel 2.

 Ärende W1608/14 gällde informa-
tion för AbbVie ABs selektiva im-
munsuppressiva läkemedel Humira 
(adalimumab) med ett flertal terapeu-
tiska indikationer t.ex. reumatoid ar-
trit, polyartikulär juvenil idiopatisk 
artrit och Crohns sjukdom. I ett initia-
tivärende rörande en folder som foku-
serade på den senast erhållna  indika-
tionen Hidradenitis suppurativa kriti-
serade IGMp formuleringarna ”respons 
redan vecka 2”och ”biverkningar jäm-
förbara med placebo, förenliga med 
den kända säkerhetsprofilen för adali-
mumab”.

Vad gäller den första formuleringen 
noterade IGMp att i Humiras produkt-
resumé avseende behandling av den 
nya indikationen redovisas endast re-
sultat från vecka 12 till 35. Någon upp-
gift om respons redan vid vecka 2 finns 

inte i produktresumén. IGMp erinrade 
om att enligt praxis gäller för ”väsent-
liga uppgifter” ett krav på uttryckligt 
stöd i produktresumén. Tid till effekt 
är ett exempel på sådana väsentliga 
uppgifter. Påståendet om ”respons re-
dan vecka 2” stred därför mot artikel 2. 

Formuleringen ”biverkningar jäm-
förbara med placebo, förenliga med den 
kända säkerhetsprofilen för adalimu-
mab” stod enligt IGMp inte heller i 
överensstämmelse med produktresu-
mén. Han framhöll att i denna förekom-
mer uppgifter om inte bara en rad van-
liga men inte så allvarliga utan också 
om sällsynta men mycket allvarliga bi-
verkningar.  Den kritiserade formule-
ringen förringade enligt IGMp i pro-
duktresumén förekommande uppgifter 
om biverkningar, varningar och försik-
tighet och stred därför mot artikel 2.

Ärende W1603/14 visar på det långt-
gående ansvar som ett företag har för 
innehållet i dokumentation som man 
åberopar i sin läkemedelsinformation. 
Ärendet gällde ett brev från Takeda 
Pharma AB rörande behandling med 
warfarin med rubriken ”Svensk warfa-

rinvård har låg risk för allvarliga blöd-
ningar och händelser enligt ny svensk 
studie”. På två ställen återgavs förfat-
tarnas slutsats att warfarin-behandling 
i Sverige utifrån de effekt- och säker-
hetsdata man funnit är ”säker och ef-
fektiv”. Brevet anmäldes av ett konkur-
rentföretag som hänvisad till den res-
triktiva inställning som enligt artikel 
4 i Regler för läkemedelsinformation 
gäller för att beteckna ett läkemedel 
som ”säkert och effektivt”. Takeda in-
vände att brevet utformats som ett re-
ferat av studien och att man korrekt 
återgett författarnas slutsatser att war-
farin-behandling är minst lika effektiv 
och säker i svensk klinisk praxis jäm-
fört med resultat från randomiserade 
kontrollerade kliniska studier. 

I sitt beslut sade IGMp att konklu-
sioner och värderingar som görs av 
från företaget fristående författare till 
vetenskapliga arbeten sker på deras an-
svar och att sådana i sig utgör tryckfri-
hetsrättsligt skyddad text. IGMp fram-
höll dock att enligt artikel 27 i Regler 
för läkemedelsinformation gäller att ett 
företags ansvar för sin läkemedelsin-
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formation denna i dess helhet inbegri-
pet däri använda kliniska rapporter el-
ler särtryck av publicerade artiklar el-
ler föredrag. När såsom i det aktuella 
fallet konklusioner och värderingar 
från en studie används i läkemedelsin-
formation faller dessa under bestäm-
melserna i LER. IGMp hänvisade till 
praxis som innebär att ord av typen ”ef-
fektiv” och ”säker” kräver försiktighet 
och eftertanke vid användning i läke-
medelsreklam. Det måste då tydligt 
framgå i vilket avseende, på vilket sätt, 
och jämfört med vad, läkemedlet skul-
le vara särskilt effektivt och säkert, Vi-
dare måste påståendena ha stöd i det 
marknadsförda läkemedlets produkt-
resumé. Utan en sådan precisering 
kunde brevets formuleringar om säker 
och effektiv behandling enligt IGMp 
uppfattas som ett påstående om att 
warfarinbehandling skulle vara effek-
tivare och säkrare än behandling med 
alternativa läkemedel. Brevet ansågs 
strida mot artikel 2 och 4. IGMp beto-
nade att förhållandet att påståendena 
hämtats från annat håll var ovidkom-
mande för bedömningen.

Institutionell reklam är en särskild 
form av marknadsföring där bl.a. arti-
kel 17 om minimiinformation inte gör 
sig gällande även om ett eller flera lä-
kemedel skulle nämnas vid namn. En-
ligt praxis förutsätter detta dock att fo-
kus i marknadsföringen både textmäs-
sigt och grafiskt ligger på företaget och 
dess verksamhet och inte på läkemedel 
som företaget tillhandahåller. Detta be-
kräftas av IGMps avgörande W1613/14 
rörande en annons från Nordvacc Lä-
kemedel i Svensk Veterinärtidning. 
Annonsen publicerade strax före årets 
allmänna veterinärmöte och i den kor-
ta annonstexten angavs att företaget 
marknadsför veterinärmedicinska pro-
dukter av hög kvalitet samt uppmana-
des läsaren att besöka företagets mon-
ter vid mötet. Vidare förekom i annon-
sen namn och logotyper för sju av fö-
retagets veterinärprodukter. Inget an-
gavs om de olika läkemedlens använd-
ningsområde eller egenskaper i övrigt. 
Grafiskt var det logotyperna som på-
tagligt dominerade annonsen genom 

att uppta ca tre fjärdedelar av annon-
sens yta. Annonstexten som fanns un-
der logotyperna var satt i en förhållan-
devis liten stilgrad och var alltså på 
intet sätt dominerande. 

IGMp ansåg att annonsen i hög grad 
hade fokus på de namngivna läkemed-
len och inte på företaget som sådant. 
Annonsen utgjorde därför inte institu-
tionell reklam utan läkemedelsreklam 
och informationsreglerna enligt LER 
blev tillämpliga. I annonsen fanns vis-
serligen enstaka uppgifter enligt arti-
kel 17, såsom läkemedlets namn, upp-
gift om att de är receptbelagda, datum 
för översyn av produktresumén och 
hänvisning till fass.se men saknade an-
dra väsentliga uppgifter såsom bered-
ningsform och styrka, generisk benäm-
ning och uppgift om indikation eller 
indikationsområde. Annonsen uppfyll-
de därför inte kraven på minimiinfor-
mation enligt artikel 17 och fälldes allt-
så.

Ärenden hos LIFs Compliance Offi-
cer (CO) angående val av plats för olika 
slag av arrangemang där medverkan 
från läkemedelsföretag önskas har va-
rit ganska ovanliga under senare år. 
Men så sent som i förra numret av PI 
refererades ett ärende där NBL ändra-
de COs beslut och fann att den valda 
platsen under angivna förutsättning 
var acceptabelt. I januari kom ett nytt 
beslut av CO (CO001/16) där han fann 
att läkemedelsföretag inte kan sponsra 
eller bidra till Åre som plats för arrang-
emanget SVDSGs (Swedish Veterinary 
Dermatology Study Group – Skinn-
klubben) vårmöte 18 - 19 mars 2016. 

Det var SVDSG som sökt besked 
från CO huruvida läkemedelsföretag 
kunde stödja arrangemanget. I anmä-
lan framhölls att Åre, ligger mitt i lan-
det, är lätt att nå från olika delar av lan-
det, både via flyg, tåg och bil, och att 
där finns konferensmöjligheter av den 
typ som man behövde. Mötet ägde rum 
fredag och lördag med föreläsningar 
båda dagarna från kl. 9 – 17.00 och av-
brott för en timmes lunch. I ansökan 
framhölls att liftarnas öppettider un-
der de bägge konferensdagarna var så-
dana att det inte var möjligt att utnytt-

ja skidåkandet dessa dagar.  Dock sa-
des att det givetvis var fritt fram för 
deltagarna att stanna en dag längre för 
att åka skidor och att förlägga mötet till 
Åre medförde en möjlighet att attrahe-
ra fler medlemmar att ”offra” sina 
pengar och sin fritid för att delta. 

I sitt beslut noterar CO att även om 
programmet sträcker sig tills liftarna 
stängs så upplyses deltagarna om att 
det naturligtvis är fritt fram att stanna 
en dag längre och åka skidor. Han no-
terade att anledningen till valet av Åre 
således är att med erbjudandet om att 
åka skidor attrahera så många medlem-
mar och deras familjemedlemmar som 
möjligt. Han fann därför att företag 
inte kunde sponsra eller bidra till djur-
sjukvårdspersonals deltagande i 
SVDSGs vårmöte i Åre.

I anslutning till referatet i senaste 
numret av PI av ett framgångsrikt över-
klagande av ett CO-beslut framhöll jag 
det glädjande i att NBL betonat att hän-
syn måste tas till alla omständigheter 
i det enskilda fallet och särskilt fram-
hållit kvaliteten i arrangemangets pro-
gram och att detta inte får ge utrymme 
för aktiviteter utanför programmet. I 
detta nya ärende diskuterar CO dock 
inte kvaliteten i programmet vid 
SVDSGs arrangemang men noterar att 
några möjligheter till skidåkning inte 
fanns under konferensdagarna som så-
dana. I ett fall som detta anser jag att 
det är korrekt. När ett arrangemang 
som här ordnas så att det skapas möj-
lighet till en extra dag för skidåkning 
på en i hög grad attraktiv skidort och 
detta dessutom särskilt framhålles i in-
bjudan spelar det ingen roll hur hög-
kvalitativt programmet är. Möjligheten 
till en extra dags skidåkning innebär 
en vädjan till andra intressen än delta-
garnas intresse av att förkovra sig i yr-
ket. Detta är inte acceptabelt enligt gäl-
lande regelverk.
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