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Donation av receptbelagt 
läkemedel
Donationer från läkemedelsföretag 
till hälso- och sjukvården regleras i 
artikel 10, avdelning 1, kapitel 2 i LER. 
Enligt bestämmelsen gäller bland an-
nat att donationer till hälso- och sjuk-
vården är tillåtna endast om de görs 
för att stödja forskning och utveckling 
samt att sådana inte får utgöra ett in-
citament att rekommendera, förskriva, 
köpa, tillhandahålla, sälja eller admi-
nistrera specifika läkemedel. I praxis 
har framkommit att donationer av 
receptbelagda läkemedel är tillåtna 
under förutsättning att den mängd av 
ett läkemedel som doneras täcker hela 
behovet för en fullständig behandling 
med läkemedlet. Om inte kommer 
man i konflikt med det senare av nyss 
nämnda två krav. Detta har nu bekräf-
tats i ett avgörande (NBL 1064/19 och 
1065/19) rörande ett erbjudande från 
Novartis till hälso- och sjukvården 
där företaget erbjöd sig att stå för en 
så kallad Startförpackning vid behand-
ling med Cosentyx, som är indicerat 
vid plackpsoriasis, psoriasisartrit och 
ankyloserande spondylit.

IGN inledde att initiativärende med 
anledning av Novartis erbjudande. 
Man mottog också en konkurrentan-
mälan mot detta som väsentligen inne-
höll samma kritik som den IGN hade. 
Ärendena överfördes till NBL med stöd 
av p 23 och 25 i arbetsordningen för 
IGN och NBL utan att IGN fattade eget 
beslut i sakfrågan.

Novartis erbjudande betecknades i 
utskicket till hälso-och sjukvården som 
ett ”Erbjudande till dig och dina pa-
tienter”. Där angavs att Novartis stod 
för kostnaden för startförpackningen 
(som inte omfattas av läkemedelsför-
månen) och att detta innebar 100 pro-
cents reducering på investeringskost-
naden under de tre första månaderna 
för behandling av PsA- (TNF-naiva) 
och AS-patienter. För PsO- och PsA 
(TNF-erfarna) -patienter angavs redu-
ceringen bli 50 procent under motsva-
rande period. Det angavs också att pa-
tienten hade att erlägga 100 kronor vid 
uttag på apoteket av receptet på start-
förpackningen. Det senare förhållan-
det, att patienten fick erlägga 100 kro-
nor, medförde enligt Novartis att det 
handlade om ett köp och inte om en 
gåva/donation. Vidare framhölls att 
köpeerbjudandet avseende startför-
packningen var riktat mot patienterna 
och inte mot hälso- och sjukvården. Av 
bland annat dessa skäl menade Novar-
tis att artikel 10 om donationer till häl-
so- och sjukvården inte var tillämplig.

NBL inledde med att ta ställning till 
om erbjudandet innefattade en dona-
tion till hälso- och sjukvården i den 
mening som avses i artikel 10. Nämn-
den uttalade att för att detta skulle vara 
fallet krävs att erbjudandet på något 
sätt innebär en ekonomisk fördel för 
kliniken eller i förlängningen för regi-
onen. Klinikens alternativ till att ut-
nyttja erbjudandet för den aktuella pa-
tientgruppen var enligt NBL att välja 

en annan behandling och att skriva ut 
ett läkemedel som ingår i förmånssys-
temet. NBL noterade att därvid ligger 
kostnadsansvaret för receptläkemedel 
inom förmånssystemet, med undantag 
för den patientavgift som erläggs, på 
sjukvårdshuvudmannen (den enskilda 
kliniken, sjukhuset eller samlat regio-
nalt). I fall då kostnadsansvaret ligger 
på kliniknivå var det enligt NBL sär-
skilt tydligt att Novartis erbjudande 
medförde en direkt ekonomisk bespa-
ring för kliniken. Men även då kost-
nadsansvaret ligger samlat hos regio-
nen innebar erbjudandet en kostnads-
besparing för hälso- och sjukvården. 
Nämnden fortsatte: ”För mycket kost-
samma läkemedelsbehandlingar, som 
patienten inte bedöms ha möjlighet att 
ekonomiskt klara av, är det inte ovan-
ligt att den förskrivande kliniken tar 
på sig kostnadsansvaret. Den aktuella 
förpackningen av Cosentyx, som inte 
ingår i läkemedelsförmånen, bedöms 
vara ett för patienten mycket kostsamt 
behandlingsalternativ som, om det 
skulle förskrivas på recept, skulle be-
höva bekostas av sjukvårdshuvudman-
nen (kliniken, sjukhuset eller regio-
nen). Även i denna situation innebär 
erbjudandet en kostnadsbesparing för 
hälso- och sjukvården.”

NBL kom därför fram till att erbju-
dandet utgjorde en donation enligt ar-
tikel 10. 

NBL noterade att det i ärendet inte 
framkommit att Novartis donation 
gjordes för att stödja forskning och ut-

Avgöranden från IGN och NBL 
Sedan förra numret av Pharma Industry har NBL avgivit endast ett beslut medan 
IGN kommit med ett drygt tiotal. NBL-ärendet är intressant eftersom det handlar 
om den inte så ofta förekommande frågan om donationer till hälso- och sjukvår-
den. IGN-ärendena har till största delen handlat om relativt vanligt förekommande 
frågor och innebär knappast ändring eller förtydligande av praxis. Mer intressanta 
är några andra ärenden rörande frågor som inte är så vanligt förekommande hos 
nämnden.
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LIFe-time.se är en mediekanal för nyheter, 
fördjupning och omvärldsbevakning inom 
läkemedelsrelaterade hälso- och sjukvårds-
frågor. Varje dag utkommer webbtidningen 
med nya artiklar och notiser som håller dig 
uppdaterad på nyheter, fakta och perspektiv. 
Du kan även välja att kostnadsfritt prenume-
rera på vårt nyhetsbrev eller läsa vårt magasin 
som utkommer några gånger per år.  

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 läkemedelsföretagen.

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

LIF201911
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”Regeringens kommande forskningspolitiska  
proposition är avgörande för att staka ut vägen  
till ett sammanhållet och starkt forsknings- och 
innovationssystem där akademi, hälso- och sjuk-
vård och Life Science-företag jobbar tillsammans.”

Lågkonjunktur slår hårt mot regionerna 
Den kommande lågkonjunkturen kommer slå hårt mot regionerna. 
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veckling, vilket ju är ett av flera krav 
enligt artikel 10. Nämnden noterade 
vidare att det av produktresumén för 
Cosentyx framgår att en utvärdering 
ska genomföras av en läkare efter 16 
veckors behandling och att detta inne-
bar att patienten behöver behandlas 
under en längre period än den tid då 
Cosentyx tillhandahölls gratis enligt 
erbjudandet (tre månader dvs 12 veck-
or). Eftersom endast en begränsad del 
av behandlingen tillhandahölls gratis, 
gav erbjudandet ett incitament att för-
skriva ytterligare kvantiteter av läke-
medlet. Av bägge dessa skäl stred er-
bjudandet mot artikel 10.

Aktiviteten för gammal för att 
bedömas (preskription)
IGN mottog i början av juli 2019 en 
fråga från en läkare om svenska läkare 

deltagit vid av Astellas europeiska hu-
vudkontor 2013 och 2104 arrangerade 
möten i Frankfurt respektive Milano 
(IGN 152/19). Astellas AB uppgav att 
såvitt man kunnat finna hade tre nor-
diska läkare varav en från Sverige del-
tagit i mötet i Milano medan man inte 
hade några uppgifter rörande mötet i 
Frankfurt. Några närmare uppgifter 
hade man inte tillgång till och företa-
get noterade att mötena ägt rum innan 
det europeiska systemet om öppen 
redovisning av värdeöverföring bör-
jade gälla. 

Efter det beskedet önskade läkaren 
göra en formell anmälan om överträ-
delse av LER. Därvid framhölls att As-
tellas i Storbritannien fällts enligt det 
brittiska etiska regelsystemet för att de 
båda arrangemangen skulle ha innefat-
tat otillåten prelansering samt rekom-

mendationer om off-label-användning 
för ett av företagets läkemedel.

IGN framhöll att praxis beträffande 
hur gamla fall som IGN/NBL ska ta 
upp är begränsad. Man hänvisade dock 
till NBL1046/17 där NBL uttalat att IGN 
och NBL, trots att LER inte innehåller 
någon preskriptionsregel, bör avstå 
från att behandla en anmälan som rör 
förhållanden så långt tillbaka i tiden 
att ett avgörande i ärendet inte kan tjä-
na som vägledning för läkemedelsfö-
retagen i deras nuvarande verksamhet. 
Det uttalades att hur lång tiden ska 
vara för att en anmälan ska avvisas får 
bedömas i varje enskilt fall. Utifrån 
detta avvisade NBL att bedöma en an-
mälan mot en då cirka åtta år gammal 
trycksak som inte längre användes. 

IGN noterade att anmälan avsåg ak-
tiviteter vid möten 2013 och 2014 samt 
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att saken behandlats av den brittiska 
Prescription Medicines Code of Prac-
tice Authority (PMCPA) och att detta 
resulterat i att Astellas UK bestraffats 
för att man brutit mot det etiska regel-
verket.

Mot denna bakgrund fann IGN att 
det inte fyllde något förnuftigt syfte att 
pröva om de anmälda aktiviteterna va-
rit förenliga med LER. Anmälan avvi-
sades därför utan prövning i sak.

Det är lätt att hålla med IGN om att 
det knappast fyller något ändamål att 
pröva en åtgärd fem–sex år tillbaka i 
tiden särskilt som reglerna rörande det 
aktuella slaget av åtgärder genomgått 
viktiga förändringar sedan dess. Dess-
utom hade ju frågan redan behandlats 
enligt de etiska reglerna i Storbritan-
nien varför företaget på Europa-nivå 
förhoppningsvis tagit lärdom om hur 
vad reglerna innebär.

Erforderliga varningsföreskrifter
Enligt artikel 17 p 5 kapitel 1 avdelning 
1 i LER ska marknadsföring av läkeme-
del innehålla erforderliga varningsfö-
reskrifter eller begränsningar ifråga 
om läkemedlets användning. Ordet 
erforderliga är ett nyckelord och innebär 
att vad som måste tas med rörande till 
exempel biverkningar och olika för-
siktighetsmått får bedömas från fall 
till fall beroende på informationens 
utformning och innehåll i övrigt. Detta 
medför att det kan vara vanskligt att 
ha en enda så kallad plikttext avsedd 
att användas i all information för ett lä-
kemedel. Detta erfor Grunenthal Swe-
den AB rörande en annons för migrän-

läkemedlet Zomig Nasal (IGN 159/19).
I SmPC:n för Zomig Nasal finns an-

maningar till försiktighet vid behand-
ling av gravida kvinnor och kvinnor 
som ammar. Dessa fanns inte med i 
den plikttext som företaget tagit fram 
som standardtext för all information 
för läkemedlet. IGN uppmärksammade 
en annons som innehöll en bild av en 
yngre kvinna med ett spädbarn fram-
för sig. På grund av bilden borde an-
nonsen enligt IGN ha haft med de var-
ningar och försiktighetsmått som gäl-
ler vid behandling av gravida och am-
mande kvinnor. Grunenthal framhöll 
att det handlade om en standardtext 
som användes vid all information om 
Zomig Nasal samt att informationen i 
flertalet fall inte innehöll bilder eller 
andra inslag som förde tanken till fer-
tila och/eller ammande kvinnor. Före-
taget medgav dock att den aktuella an-
nonsen på grund av bilden stred mot 
artikel 17.5 och utfäste sig att generellt 
komplettera standardtexten med de 
saknade försiktighetsuppgifterna.

IGN:s beslut skall beaktas även om 
det överklagas

En viktig formell regel är § 33.2 i 
stadgar för NBL och IGN enligt vilken 
ett läkemedelsföretag är skyldigt att 
följa ett fällande beslut från IGN även 
om man överklagat beslutet till NBL. 
Först om NBL ändrar beslutet kan fö-
retaget bortse från det.

I slutet av augusti fällde IGN Glaxo-
SmithKline Consumer Healthcare AS 
(GSK) för avsteg från LER artikel 102 
då man i marknadsföringen hävdat att 
Voltaren gel 23,2 mg/g har en effektdu-

ration upp till 12 timmar, utan att det-
ta hade uttryckligt stöd i produktresu-
mén. GSK har överklagat beslutet till 
NBL. När denna artikel skrivs förelig-
ger inte ännu något avgörande från 
NBL. Så sent som i slutet av september 
uppmärksammade IGN att det fällda 
påståendet fortfarande fanns på en 
hemsida för Voltaren. GSK förklarade 
detta med att hemsidan var under flytt 
till en ny teknisk plattform och att det 
korrigeringsarbete av informationen 
för Voltaren, som man inlett, inte ännu 
nått den aktuella hemsidan. Man utlo-
vade att ändringen skulle komma att 
vara genomförd inom en mycket snar 
framtid.

IGN godtog inte GSK:s förklaring 
(IGN 155/19) och ansåg det vara oac-
ceptabelt att det fällda påståendet 
fanns kvar på hemsidan en månad ef-
ter det att det fällts av nämnden. Efter-
som GSK åsidosatt ett tidigare beslut 
av IGN ansågs förseelsen vara allvarlig 
och företaget ålades en IGN-avgift om 
180 000 kronor.

Till saken hör att IGN:s beslut i det 
tidigare ärendet inte var enhälligt. 
Även om det blir så att NBL ändrar det-
ta beslut i enlighet med reservantens 
resonemang, vilket enligt min mening 
inte är osannolikt, påverkar detta inte 
beslutet i det nu aktuella ärendet. GSK 
har inte följt regeln i § 33.2 om att be-
akta IGN:s beslut under det att NBL be-
handlar ett överklagande. Reservanten 
i det tidigare ärendet var också helt 
enig med övriga ledamöter om att GSK 
skulle fällas i det nya ärendet.

Ett beslut från NBL rörande överkla-
gandet av det tidigare IGN-beslutet bör 
föreligga till nästa nummer av Pharma 
Industry. Inte minst med hänsyn till att 
det handlar om första gången ett IGN-
beslut inte varit enhälligt finns det an-
ledning att då återkomma till det ären-
det. 

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB

anmälningsärenden




