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När ett patent för en verksam substans löper ut är det inte ovanligt att den 
verksamma substansen fortsatt täcks av andra patent som skyddar användnings-
områden för den verksamma substansen, så kallade indikationspatent, i stället 
för substansen i sig. Detta kan leda till att generikaföretag kan marknadsföra 
substansen för indikation A, medan endast originaltillverkaren kan marknads-
föra substansen för indikation B. För att undvika att göra intrång i indikations-
patentet brukar generikaföretag lansera olika så kallade skinny label-versioner 
av läkemedlet. I praktiken innebär det att generikaföretaget exkluderar indika-
tion B i sin ansökan om försäljningsgodkännande och säkerställer att etiketter, 
produktresuméer (SmPC:s) och broschyrer inte innehåller någon hänvisning 
till användning av läkemedlet för indikation B.
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Användningen av indikationspatent och generika 
med skinny labels kommer dock i konflikt med 
bestämmelser och praxis på den svenska läkeme-

delsmarknaden på en mängd olika sätt. För det första är 
läkare inte bundna av de indikationer som ett läkemedel 
med skinny label är godkänt för, utan de kan förskriva lä-
kemedlet för behandling av indikation B genom ”off label”-
förskrivning. För det andra baseras det svenska systemet för 
generisk substitution på bedömning av likhet mellan olika 
substanser. Normalt sett beslutar Läkemedelsverket att två 
läkemedel som består av samma verksamma substans är 
likvärdiga och därmed utbytbara, oavsett om produkterna 
är godkända för samma indikationer eller inte. Det inne-
bär att även om en läkare förskriver originalläkemedlet för 
behandling av indikation B kan apoteken vara skyldiga att 

byta ut det förskrivna originalläkemedlet mot ett generiskt 
läkemedel som inte är godkänt för indikation B. 

Ingen vägledande rättspraxis i dag
I dagsläget försöker originaltillverkare och generikaföre-
tag reda ut hur konflikten mellan indikationspatent och 
det regulatoriska regelverket ska hanteras. Även om det 
finns rättsfall som tangerar ämnet finns det i princip ännu 
ingen vägledande rättspraxis från domstolarna. Det är 
svårt att föreställa sig att domstolarna kan finna en lös-
ning som skapar rimlig balans i konflikten. Inom ramen 
för den nuvarande regleringen framstår det närmast som 
att domstolarna är tvungna att antingen stänga dörren för 
läkemedel med skinny labels eller förklara indikationspa-
tent som mer eller mindre värdelösa. Av den anledningen 

Kan vi hitta en rättvis balans 
mellan indikationspatent och 
läkemedel med skinny label? 
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bör därför lagstiftaren agera och ändra regelverket. Ett al-
ternativ är att kräva att Läkemedelsverket, vid sin bedöm-
ning av vilka läkemedel som är utbytbara mot varandra, ska 
lägga större vikt vid skillnader i indikationer. Med andra 
ord skulle endast substanser som är godkända för samma 
indikationer vara utbytbara mot varandra. Ett annat, even-
tuellt bättre alternativ, är att ändra regleringen om generisk 
substitution så att den baseras på indikationer istället för 
substanser. En sådan lösning skulle möjliggöra utbyte mot 
det generiska läkemedlet om originalläkemedlet var för-
skrivet för indikation A men förhindra utbyte om det var 
förskrivet för indikation B. 

Allt fler biosimilarer lanseras
Den problematik som är relaterad till skillnader i indika-
tioner torde vara mindre påtaglig för läkemedel som inte 
är utbytbara. I dessa fall sker det inte något automatiskt ut-
byte av originalläkemedlet. Apoteken lämnar endast ut det 
generiska läkemedlet om det uttryckligen har ordinerats 
av läkare. Användningen av icke-godkända (och möjligt-
vis patentskyddade) indikationer kräver därmed off label-
förskrivning. Det har emellertid påpekats att det eventuellt 
inte är tillräckligt att generikaföretagen använder sig av 
skinny labelling, utan att de även måste vidta olika åtgär-
der för att försäkra sig om att läkemedlet inte förskrivs el-
ler används off label. Även om det framstår som osannolikt 
att domstolarna skulle dela denna ståndpunkt, åtminstone 
om det finns en verklig marknad för den godkända och 
oskyddade indikationen, saknas det rättspraxis på områ-

det. Eftersom biosimilarer inte är föremål för apotekens 
utbytesskyldighet och allt fler biosimilarer med olika indi-
kationer lanseras, så är det troligt att domstolarna kommer 
bli tvungna att ta ställning i frågan.

Sjukhusen börjar anpassa sig
Liknande problem uppstår på sjukhusmarknaden. Tradi-
tionellt sett har sjukhus upphandlat läkemedel genom att 
begära in anbud baserat på specifikationer för substanser. 
Ett generikaföretag som lämnar anbud avseende ett läke-
medel med skinny label riskerar att få sitt anbud avvisat 
(för att produkten inte är godkänd för alla indikationer och 
därför inte uppfyller sjukhusets behov) och även att göra 
patentintrång (eftersom generikaföretag aktivt erbjuder ett 
läkemedel med skinny label utan begränsning till de god-
kända indikationerna). På senare tid har dock sjukhusen 
visat tecken på att de börjat anpassa sig till verkligheten 
på den nya marknaden. 

I ett nyligen avslutat upphandlingsförfarande begärde 
Region Uppsala in anbud avseende substansen rituximab. 
Rituximab är godkänt för flera olika indikationer, däribland 
non-Hodgkins lymfom, kronisk lymfatisk leukemi, reuma-
toid artrit och granulomatös polyangit. Efter att ha insett 
att några av dessa indikationer var patentskyddade och att 
de enda tillgängliga biosimilarerna såldes med skinny label, 
bestämde regionen att dela upp förfarandet i fyra kategorier 
och uppmanade företagen att lämna in separata anbud för 
varje enskild indikation. Region Uppsala öppnade på så vis 
upp för konkurrens mellan de oskyddade indikationerna 
utan att uppmuntra anbudsgivarna till patentintrång. Upp-
handlingen blev tyvärr ifrågasatt och avbröts till slut av 
andra skäl. Vi har därför ingen möjlighet att studera hur 
regionen skulle ha kontrollerat och försäkrat sig om att lä-
kemedlen varken förskrevs eller användes för andra indi-
kationer än de som anbudet avsåg.  

Vi kommer att fortsätta bevaka utvecklingen vad gäller in-
dikationspatent och skinny labelling och förväntar oss en 
intressant rättsutveckling de kommande åren. 
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Ett alternativ är att kräva 
att Läkemedelsverket, vid 

sin bedömning av vilka läkemedel 
som är utbytbara mot varandra, 
ska lägga större vikt vid skillna-
der i indikationer.



Produktchefskurs 2.0 
4-5 december, Ulfsunda Slott, Stockholm

Genom åren har PI-Academy utbildat c:a 200 produktchefer i Strategisk marknads-
planering. Vi har många gånger fått frågan om det inte finns någon fortsättning. 
Svaret har varit nej, tills nu. Vi har satt ihop två fullspäckade dagar som kommer 
ge dig ny energi på jobbet.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetat som produktchef ett antal år och kanske känner att du behöver inspiration 
och en uppdatering av verktygslådan.

Ur innehållet:

Vart är branschen på väg? Mats Olsson, Kairos Future
Nu talar även läkarna om paradigmskifte. Vad betyder det för patienter, vården och
industrin? Hur möter du som produktchef de stora förändringarna inom vården? 

Multi Channel Marketing, Fredrik Holmboe, Dualia
Modern marknadsföring är anpassad till företagets ideala kund och finns alltid tillgänglig i rätt kanal 
när kunden behöver den. Fredrik Holmboe kommer att visa hur grundarbetet för den kommunika-
tionen ser ut, hur man producerar rätt typ av content, förklarar de vanligaste digitala kanalerna samt 
hur man utvärderar genomförda initiativ mot relevanta KPIer. 

Rörlig media som verktyg, Ingemar Falk, TTV
Ingemar kommer berätta och förklara vad som krävs för att på riktigt komma igång och 
arbeta med rörligt innehåll. Vad kan man göra? Vad krävs för detta och hur gör man rent 
konkret.Han kommer på ett inspirerande sätta visa olika sätt sätt att arbeta och samtidigt 
metodiskt gå igenom processen och strukturen för ett lyckad videoprojekt, från idé och 
konceptutveckling till produktion, teknisk setup och olika kanaler och plattformar. 

Ledarskap, Niklas Eriksson, Growthex
• Hur ser jag på min roll som ledare i teamet?
• Att leda förändring – förankra och engagera
• Motivation – hur skapar jag engagemang
• Var ett föredöme – Lead the way, 
   Show the way, Go the way

Utbildningen är två  dagars internat och 
kostar 14.750:- + moms
 
Hör av dig på: 
  

för att anmäla ditt intresse, 
eller ring 08-57010520. 
 

redaktionen@pharma-industry.se




