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Läkemedelsinformation eller insti-
tutionell reklam?
PharmaLundensis AB införde i en lokal 
dagstidning en annons med rubriken 
”IodoCarb novum, ett nytt läkemedel 
mot kronisk obstruktiv lungsjukdom 
(KOL)”. En privatperson anmälde an-
nonsen till IGN och ifrågasatte bland 
annat om den utgjorde otillåten prelan-
sering av ett ej registrerat läkemedel. 
IGN ansåg ärendet vara komplicerat 
och av principiell vikt och hänsköt det 
därför till NBL utan egen bedömning 
(NBL 1053/18).

PharmaLundensis bestred anmälan 
och hävdade att IodoCarb novum inte 
är ett läkemedel utan ett forsknings- 
och utvecklingsprojekt och att annon-
sen därför inte stred mot prelanse-
ringsförbudet i artikel 2 (102) i Regler 
för läkemedelsinformation.

NBL framhöll att Regler för läkeme-
delsinformation inte är tillämpligt på 
all kommersiell information från ett lä-
kemedelsföretag. Reglerna gäller infor-
mation ”som vid marknadsföring av 
läkemedel” riktas antingen till läkare, 
tandläkare eller annan personal inom 
sjukvård och hälsovård eller läkeme-

delsdistribution (avdelning 1) eller till 
allmänheten (avdelning 2). De är inte 
tillämpliga på information som avser 
annat än läkemedel, exempelvis insti-
tutionell reklam avseende läkemedels-
företaget som sådant. I sådan informa-
tion kan läkemedel omnämnas förut-
satt att informationen inte är så utfor-
mad att den därmed blir att betrakta 
som så kallad märkesvaruinformation. 
Om informationen utgör institutionell 
reklam eller märkesvaruinformation 
får avgöras genom en samlad bedöm-
ning av omständigheterna i det enskil-
da fallet. Särskild hänsyn ska tas till 
informationens anslag och upplägg-
ning samt var den förekommer.

NBL gjorde en ingående analys av 
annonsen och noterade att det ovanför 
densamma angavs ”Aktuella nyemis-
sioner”. Huvudrubriken ”IodoCarb no-
vum, ett nytt läkemedel mot kronisk 
obstruktiv lungsjukdom (KOL)” gav 
enligt nämnden visserligen intrycket 
att annonsen gällde ett existerande lä-
kemedel vid namn IodoCarb novum, 
men av den följande ingressen ansåg 
majoriteten i nämnden att det framgick 
att den avsåg ett läkemedel under ut-

veckling. Det noterades att i en särskild 
textruta placerad till höger och direkt 
under huvudrubriken angavs att an-
nonsen avsåg ett teckningserbjudande 
i en nyemission som planerades av 
PharmaLundensis AB. Vidare betona-
des att det i löptexten angavs att före-
tagets ambition var att få ut IodoCarb 
novum som ett läkemedel på markna-
den inom 2–3 år för behandling av 
KOL. I annonsen fanns också statistik 
och viss information avseende sjukdo-
men KOL.

Sammantaget fann nämndens majo-
ritet att det var tydligt att avsikten med 
annonsen inte var att locka läsare 
bland allmänheten i deras egenskap av 
presumtiva patienter/konsumenter av 
läkemedlet. Till den bedömningen bi-
drog att annonsen var införd i en del 
av dagstidningen avsedd för informa-
tion om aktuella nyemissioner, vilket 
ju också framgick av sidans rubrik. Ma-
joritetens slutsats blev att annonsen ut-
gjorde institutionell reklam och att in-
formationsreglerna därför inte var till-
lämpliga.

Som framgått var nämnden inte 
enig. En minoritet om fyra företagsle-

Avgöranden från 
NBL och IGN 
NBL har under de sista två månaderna av förra året avgett tre yttranden. Två 
av dessa är av allmänt intresse. Det första gällde den ofta mycket svåra gränsdrag-
ningen mellan läkemedelsreklam och annan information/marknadsföring som inte 
faller under Regler för läkemedelsinformation. Det andra är ett första och därmed 
viktigt prejudikat rörande information i sociala media. Under samma period har 
IGN kommit med ett knappt tiotal avgörande som huvudsakligen handlat om det 
allmänna kravet på vederhäftighet samt kravet på produktresumén som den 
sakliga utgångspunkten för all information för ett läkemedel.
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damöter ansåg att annonsen hade en 
tydlig fokus på det aktuella ännu inte 
godkända läkemedlet samt att den 
innehöll en rad värdeomdömen om det-
ta. Därför ansåg man att det handlade 
om märkesvaruinformation. Minorite-
ten ville därför fälla annonsen för otill-
låten prelansering. 

Att nämnden inte var enig är föga 
förvånande. Det handlar om ett påtag-
ligt gränsfall där man kan sympatisera 
med både den ena och den andra be-
dömningen. För egen del lutar jag när-
mast åt att hålla med majoriteten, när-
mast på grund av rubriken på sidan 
”Aktuella nyemissioner” samt den sär-
skilda textrutan med information om 
att det handlade om ett teckningserbju-
dande. Men jag vill peka på att annon-
sens rubrik ”IodoCarb novum, ett nytt 
läkemedel mot kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL)” är problematisk 
eftersom den helt har fokus på det kom-
mande läkemedlet. Nämnden har i 
praxis ofta låtit bedömningen i liknan-
de fall styras av anslaget i den fram-
ställningen man har haft att bedöma.

Läkemedelsföretag kan ha ansvar 
för medarbetares inlägg på sociala 
media
I ärende NBL 1058/18 har NBL för för-
sta gången bedömt en enskild företags-
medarbetares publicering av viss infor-
mation på sociala media. IGN mottog 
en anonym anmälan mot Novartis gäl-
lande publicering av ett inlägg på ett 
privat LinkedIn-konto, som tillhörde 
en person anställd på Novartis. Publi-
ceringen hade följande text: ”Novartis 
just recieved EU approval for a new 
migraine treatment!” samt innehöll 
en länk till ett pressmeddelande från 
Novartis International AG. I detta, 
som var avfattat på engelska, angavs 
bland annat att EU-godkännandet av 
Aimovig® innebar en ny era för mig-
ränpatienter och att det handlade om 
en förstklassig behandling speciellt 
utformad för förebyggande av migrän. 

Anmälaren ifrågasatt om inte publi-
ceringen innebar, enligt artikel 102 i 
Regler för läkemedelsinformation, otill-
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låten reklam för receptbelagt läkemedel 
gentemot allmänheten. Novartis be-
stred anmälan och anförde en lång rad 
omständigheter som enligt företaget i 
olika mån talade för att det inte hand-
lade om marknadsföring av läkemedel. 
Vid en samlad bedömning av dessa me-
nade företaget att marknadsföring av 
läkemedel inte förelåg. Företagets hu-
vudinvändning var att sociala media 
inte kan dras över en kam och att Lin-
kedIn-konton av aktuellt slag typiskt 
sett inte är ett adekvat media för mark-
nadsföring av läkemedel. Men IGN 
fann att publiceringen ifråga innebar 
otillåten marknadsföring av receptbe-
lagt läkemedel gentemot allmänheten.

Novartis överklagade beslutet till 
NBL och kritiserade, enligt min me-
ning inte utan fog, IGN för att inte be-
möta företagets argument och därmed 
inte heller göra en samlad bedömning 
av alla omständigheter i ärendet. I 
överklagandet utvecklades flera av ar-
gumenten och företaget vädjade till 
NBL att göra en mera ingående analys 
och bedömning av de olika omständig-
heterna man framhållit i svaromålet än 
vad IGN gjort.

NBL fann att publiceringen på Lin-
kedIn-kontot hade ett påtagligt kom-
mersiellt syfte och att den påtalade tex-
ten på kontot samt att pressmeddelan-
det, som länkningen ledde till, uteslu-
tande handlade om Novartis läkeme-
del. Framställningen ansågs därför ut-
göra kommersiell information, det vill 
säga läkemedelsreklam. Eftersom åt-
skilliga personer i Novartismedarbeta-
rens nätverk på LinkedIn kunde antas 
vara personer utan förskrivningsrätt 
ansågs informationen som där lagts ut 
vara riktad mot allmänheten. Fram-
ställningens innehåll var enligt NBL 
inte av enbart privat natur utan rörde 
Novartis angelägenheter. Novartis an-
såg därför vara avsändare och ansvarig 
för densamma. Informationen stred 
mot förbudet att rikta information för 
receptbelagda läkemedel mot allmän-
heten.

Tyvärr är det så att NBL:s argumen-
tering för sin bedömning enligt min 

mening bara är marginellt bättre än 
IGN:s. Det kan ifrågasättas om man 
gjort en sådan samlad bedömning av 
alla omständigheter som ett ärende av 
detta slag torde kräva. Exempelvis har 
varken IGN eller NBL på något sätt be-
rört Novartis huvudargument att alla 
sociala media inte kan dras över en 
kam. Detta gör att det är svårt att be-
döma räckvidden av avgörandet. Avgö-
randet kan dock antas vara mycket 
långtgående och många läkemedelsfö-
retag kan av försiktighetsskäl behöva 
se över sina interna regler för medar-
betares inlägg på olika sociala medier. 
Läkemedelsföretag löper en uppenbar 
risk att få stå till svar enligt Regler för 
läkemedelsinformation för snart sagt 
varje inlägg som en anställd på ett lä-
kemedelsföretag gör på sociala media 
och däri nämner något om företagets 
produkter.

Kravet på sakligt stöd i 
produktresumén
I så gott som varje artikel här i Pharma 
Industry med referat av IGN-/NBL-
avgöranden ges exempel på tolkningen 
av det centrala kravet att produktresu-
mén utgör den sakliga utgångspunkten 
för all information för ett läkemedel 
(artikel 2 (102) i Regler för läkeme-
delsinformation). Kravet innebär dock 
inte att nya och fördjupade erfaren-
heter av ett läkemedel aldrig skulle 
kunna åberopas i informationen om 
läkemedlet innan produktresumén 
justerats. I praxis uttrycks det som att 
så länge sådana nya uppgifter om ett 
läkemedel kan sägas i sakligt hänse-
ende hålla sig inom den ram som följer 
av produktresumén och alltså inte går 
utanför denna, kan uppgifterna läm-
nas i informationen. Dock gäller att 
det för vissa typer av uppgifter, som 
IGN och NBL benämnt som ”väsent-
liga uppgifter”, krävs ett uttryckligt 
stöd i produktresumén. För ”väsentliga 
uppgifter” ställs således kravet på stöd 
i produktresumén högre än för mindre 
väsentliga uppgifter. 

Trots att praxis enligt artikel 2 är 
mycket omfattande är tolkningen av 

bestämmelsen förenad med påtagliga 
svårigheter. IGN har nyligen avgjort ett 
ärende (IGN 111) som torde kunna bi-
dra till att något underlätta tolkningen.

IGN uppmärksammade en trycksak 
för Mundipharmas astmaläkemedel 
Flutiform. I denna förekom bland an-
nat följande fyra påståenden:

1. flutiform® har en konstant hög andel 
fina partiklar (40%) oberoende av in-
halationskraft

2. flutiform® når hela lungan (46,2% 
av ICS) och de perifiera luftvägarna 
(30,3% av ICS)

3. flutiform® har en låg förekomst av 
exacerbationer (2,1%)

4. flutiform® reducerar andel patienter 
med okontrollerad astma. 

IGN ansåg sig inte kunna finna stöd i 
Flutiforms produktresumé för de nyss 
återgivna uppgifterna och menade att 
informationen stred mot artikel 2.

I ett väl utvecklat och motiverat sva-
romål bestred Mundipharma anmärk-
ningarna och ansåg att de aktuella 
uppgifterna föll inom det område som 
enligt vad som sagts ovan finns för att 
använda bland annat nya och fördju-
pade rön och erfarenheter. Företaget 
argumenterade huvudsakligen enligt 
följande.

Påståendet ”flutiform® har en kon-
stant hög andel fina partiklar (40%) 
oberoende av inhalationskraft” förtyd-
ligar läkemedlets fysiska egenskaper. 
Som anges i trycksaken är detta visat i 
en in vitro-studie och det finns inget 
direkt eller indirekt påstående om för-
väntad klinisk effekt eller jämförelse 
med annan astmabehandling.

Vad gäller påståendet ”flutiform® 

når hela lungan (46,2% av ICS) och de 
perifiera luftvägarna (30,3% av ICS)” 
hänvisades till avsnitt 5.2 i produktre-
sumén där det bland annat anges ”efter 
inhalation sker systemisk absorption 
av flutikasonproprionat huvudsakli-
gen via lungorna”. Mundipharma 

anmälningsärenden
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framhöll att detta undersökts närmare 
och förtydligats i en studie som det 
fanns en referens till i trycksaken. De 
angivna sifferuppgifterna var hämtade 
från denna. Företaget betonade att det 
i trycksaken angavs att den kliniska ef-
fekten av uppgifterna var okänd. En-
ligt företaget innebar uppgifterna ett 
förtydligande av uppgifterna i pro-
duktresumén som var fullt förenliga 
med denna.

I fråga om tredje och fjärde påståen-
dena” flutiform® har en låg förekomst 
av exacerbationer (2,1%)” samt ”fluti-
form® reducerar andel patienter med 
okontrollerad astma” hänvisades till 
produktresuméns avsnitt 5.1 där det på 
flera ställen talas om minskning av ast-
masymtomen (det vill säga okontrol-
lerad astma) och exacerbationer. Det 
hänvisades också till en studie som 
åberopats i trycksaken där måttet 2,1% 
återfinns (siffermåttet finns dock inte 
i produktresumén). Mundipharma an-
såg att uppgifterna låg helt i linje med 
produktresumén.

IGN godtog Mundipharmas argu-
mentering för att påståendena 1, 2 och 
4 innebar förtydligande av uppgifter i 
produktresumén och att dessa alltså 
föll inom den ram som följer av denna. 
I dessa fall handlade det enligt IGN 
inte om ”väsentliga uppgifter” som 
kräver ett uttryckligt stöd i resumén. 
Kritiken mot trycksaken i dessa hänse-
endena togs alltså tillbaka. 

Vad gäller det tredje påståendet om 
låg frekvens av exacerbationer samt det 
preciserad måttet 2,1 %, tog IGN däre-
mot inte tillbaka sin kritik. IGN ansåg 
att det i detta fall handlade om en vä-
sentlig uppgift, effektdata, för vilken 
ett uttryckligt stöd i produktresumén 
krävs. Även om det i produktresumén 
fanns stöd för att Flutiform minskar 
antalet exacerbationer saknades ut-
tryckligt stöd i denna för både påstå-
endet att förekomsten av exacerbatio-
ner var lågt samt för det angivna mått-
tet 2,1%. Det tredje påståendet stred 
därför mot artikel 2.

Det här ärendet belyser enligt min 
mening väl den praktiska innebörden 

av kravet på produktresumén som sak-
lig utgångspunkt för all information 
för ett läkemedel. Det inte helt lättol-
kade begreppet ”väsentliga uppgifter”, 
som alltså medför högre krav på stöd i 
produktresumén, avser främst påstå-
enden av påtaglig klinisk betydelse, 
exempelvis olika slag av effektdata. 
Numeriska effektdata synes behöva 
finnas i produktresumén för att kunna 
återges i läkemedelsinformationen.

Höga krav på vederhäftighet vid 
påståenden om säkerhet
Ett av de viktigaste kraven enligt Reg-
ler för läkemedelsinformation är kra-
vet på vederhäftighet enligt artikel 4 
(104). Ifråga om påståenden rörande sä-
kerheten med ett läkemedel ställs höga 
krav på tydlighet, vederhäftighet och 
balans. Detta belyses väl av två ären-
den som togs upp av IGN på grund av 
inkomna så kallade pliktexemplar.

IGN 116 avsåg en trycksak för 
Mercks MS-läkemedel Mavenclad 
(kladribin) 10 mg tabletter. Under rub-
riken ”Säkerhetsprofil” angavs: ”Det 
finns erfarenhet av behandling med 
Mavenclad® på över 8 600 patientår. 
Inga fall av PML har rapporterats i den 
kliniska studiedatabasen för Maven-
clad® vid behandling av MS.” I avsnitt 
4.4 Varningar och försiktighet i läke-
medlets produktresumé sägs emeller-
tid under rubriken ”Infektioner” bland 
annat: ”Fall av progressiv multifokal 
leukoencefalopati (PML) har rapporte-
rats för parenteralt kladribin hos pa-
tienter som behandlas för hårcellsleu-
kemi med en annan behandlingsregim. 
I den kliniska studiedatabasen för 
kladribin vid MS (1 976 patienter, 8 650 
patientår) har inget fall av PML rappor-
terats. En undersökning med magne-
tisk resonanstomografi (MRI) bör 
emellertid göras innan behandling 
med Mavenclad påbörjas (vanligen 
inom tre månader).”

Mot bakgrund av nyss återgivna del 
av produktresumén för Mavenclad an-
såg IGN det vara vilseledande att i 
trycksaken utelämna information om 
att fall av progressiv multifokal PML 

har rapporterats för parenteralt kladri-
bin hos patienter som behandlas för 
hårcellsleukemi. IGN kritiserade också 
att det i trycksaken inte upplystes om 
att en undersökning med magnetisk 
resonanstomografi (MRI) bör göras 
innan behandling med Mavenclad på-
börjas.

Trycksaken stred därför mot artikel 
4 i Regler för läkemedelsinformation.

IGN 117 gällde ett brev för Janssen 
som skickats ut som uppföljning efter 
möten med information för psoriasislä-
kemedlet Tremfya. I detta förekom på-
ståendet: ”Tremfya® har generellt sett 
en låg biverkningsfrekvens upp till 
vecka 100”. Som stöd för påståendet an-
gavs två olika studier. IGN noterade 
dock att det i biverkningsavsnittet i 
produktresumén för Tremfya angavs 
att övre luftvägsinfektioner är mycket 
vanliga och att gastroenterit, herpes 
simplexinfektioner, tineainfektioner, 
huvudvärk, diarré, urtikaria, artralgi 
och hudrodnad vid injektionsstället 
angavs som vanliga biverkningar.

Påståendet i brevet att Tremfya ge-
nerellt sett har en låg biverkningsfrek-
vens utgjorde ett förringande av de 
vanliga biverkningar som fanns be-
skrivna i produktresumén. Brevet var 
därför vilseledande och stred mot ar-
tikel 4 i Regler för läkemedelsinforma-
tion.

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB
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