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Artikel 2 (102) med kravet på pro-
duktresumén som saklig utgångs-
punkt för läkemedelsinformationen
I senast numret av Pharma Industry 
avslutade jag min referatartikel med att 
beröra och att återkomma till ett IGN-
ärende som överklagats till NBL med 
anledning av att IGN för första gången 
inte var enig i sitt fällande beslut. 

Ärendet (NBL 1066/19) gällde ett 
påstående i marknadsföringen av Vol-
taren gel om att smärtlindringen varar 
i upp till 12 timmar. IGN:s majoritet 
hade fällt detta såsom oförenligt med 
artikel 102 i Regler för läkemedelsin-
formation eftersom någon uttrycklig 
uppgift om sådan effektduration inte 
finns i läkemedlets produktresumé. 
Reservanten i IGN ansåg dock att även 
om det inte sades något om verknings-
tid i produktresumén så var vad som i 
denna sades om applikation två gånger 
dagligen för den vanliga läsaren likty-
digt med 12 timmars duration. Påstå-
endet om smärtlindring i upp till 12 
timmar hade därför enligt reservatio-
nen tillräckligt stöd. GSK överklagade 
beslutet till NBL och argumenterade 
därvid väsentligen i linje med reser-
vanten.

NBL konstaterade att det i produkt-
resumén för Voltaren gel inte finns nå-
gon uppgift om verkningstid. Nämn-
den uttalade att en doseringsanvisning 
kan grunda sig på andra överväganden 
än verkningstid. Man lade till att även 
om det av en sådan uppgift i något fall 
möjligen går att sluta sig till en verk-
ningstid detta inte innebär att uppgif-

ten utgör ett sådant uttryckligt stöd i 
produktresumén som enligt praxis 
krävs för så kallade väsentliga uppgif-
ter. NBL kom därför fram till att den 
påtalade marknadsföringen stred mot 
artikel 102 i Regler för läkemedelsin-
formation och fastställde IGN:s beslut.

I referatartiklarna i Pharma Indu-
stry har innebörden av kravet på pro-
duktresumén som den sakliga utgångs-
punkten för all information för ett lä-
kemedel behandlats många gånger. Det 
har ofta betonats att kravet på stöd i 
produktresumén är särskilt långtgå-
ende och strängt ifråga om väsentliga 
uppgifter, till vilka olika effektuppgif-
ter otvivelaktigt hör. Trots detta är jag 
något förvånad över NBL:s utslag. Re-
sonemanget om att man av en dose-
ringsregim två gånger dagligen kan 
dra slutsatsen att effekten varar i tolv 
timmar framstår för mig som ganska 
rimligt och trovärdigt. NBL säger att 
en doseringsanvisning kan grundas på 
annat än verkningstiden. Som ansvarig 
för prejudikatsbildningen och förståel-
sen för regelverket hade det var lämp-
ligt att NBL gett åtminstone något ex-
empel på sådana omständigheter. Per-
soner med mångårig erfarenhet av så-
väl compliance som regulatory affairs, 
som jag ibland samråder med i fråga 
om medicinska och farmakologiska 
frågor som stundom aktualiseras vid 
tolkningen av LER, har inte kunnat ge 
något exempel av detta slag. NBL:s av-
görande framstår som mycket forma-
listisk. Detta gäller särskilt som nämn-
den faktisk säger att även om dose-

ringsanvisningen enligt nämnden gett 
utrymme för en slutsats om verknings-
tid hade det inte varit tillräckligt för 
påståendet om smärtlindring i upp till 
12 timmar. 

Slutsatsen blir att preciserade upp-
gifter rörande olika effektmått undan-
tagslöst måste ha uttryckligt stöd i pro-
duktresumén. 

Även IGN har gett prov på den 
stränga tolkningen av artikel 2 (IGN 
168) ifråga om just effektuppgifter. 
IGN uppmärksammade ett som plikt-
exemplar insänt elektroniskt nyhets-
brev för Orencia, ett immunosuppre-
sivt biologiskt läkemedel som mark-
nadsförs av Bristol-Myers Squibb. 
Orencia är i kombination med me-
totrexat indicerat för bland annat be-
handling av måttlig till svår aktiv reu-
matoid artrit (RA) hos vuxna patienter 
som svarat otillräckligt på vissa tidi-
gare behandlingar. I indikationstexten 
nämns även att vid kombinationsbe-
handling med abatacept och metotrex-
at har reduktion av progressiv led-
destruktion och förbättring av fysisk 
funktion påvisats.

I nyhetsbrevet förekom följande 
rubrik ”Fortsatt positiv data för OREN-
CIA och RA-associerad interstitiell 
lungsjukdom (ILD)”. I den följande tex-
ten hänvisades till en spansk register-
studie med Orencia-behandlade pa-
tienter som hade RA-associerad ILD. 
Där sades bland annat att efter en upp-
följningstid på 12 månader visade sig 
Orencia ha en stabiliserande verkan på 
lungsjukdomen för två tredjedelar av 

Formalistisk tillämpning av LER 
Under de senaste månaderna har NBL avgett två beslut och IGN ett drygt tiotal. 
Ärendena handlar i flera fall om frågor som inte är så vanligt förekommande och 
är därför av intresse för den som vill följa rättsutvecklingen. Samtidigt visar både 
NBL och IGN prov på en mycket formalistisk tillämpning av regelverket som 
framstår som något tveksam.

anmälningsärenden
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patienterna. Vidare hänvisades till en 
nyligen presenterad uppföljande studie 
med starkt utökat patientantal. Det sa-
des att Orencia i denna studie visat en 
stabiliserande verkan på lungsjukdo-
men för tre fjärdedelar av patienterna 
med avseende på utfallsmåtten FVC 
och DLCO och en uppföljningstid på 
22,66±19,66 månader.

Bristol-Myers Squibb hävdade att 
RA-associerad interstitiell lungsjuk-
dom (RA-ILD) utgör en del av RA-sjuk-
domen och att påståendena därför föll 
inom ramen för produktresumén. Det 
påpekades också att extraartikulära 
manifestationer inklusive RA-ILD och 
den åberopade studien utgör en del av 
riktlinjerna för läkemedelsbehandling 
vid RA från Svensk Reumatologisk För-
ening.

IGN anförde att förhållandet att en 
sjukdomsmanifestation innefattas i in-
dikationen för läkemedlet inte medför 
att studiedata beträffande manifesta-
tionen kan anses falla inom ramen för 
produktresumén. Vidare påpekades att 
det i detta fall dessutom rörde sig om 
effektdata då det krävs ett uttryckligt 
stöd i produktresumén. IGN lade till 
att kravet i LER på att läkemedelsinfor-
mation ska ha sin sakliga utgångs-
punkt i produktresumén inte förändras 
av att en viss studie nämns i en rikt-
linje från en specialistförening.

Eftersom det inte fanns något ut-
tryckligt stöd i produktresumén för ny-
hetsbrevets data beträffande patienter 
med interstitiell lungsjukdom (ILD) 
stred uppgifterna mot artikel 2 i Regler 
för läkemedelsinformation.

Förbudet mot att göra reklam för 
receptbelagda läkemedel gent-
emot allmänheten (artikel 102)
IGN har också behandlat ett ärende 
som gällde frågan om informationen 
innebar att reklam för receptbelagda 
läkemedel riktades till allmänheten. 
Ärendet (IGN 163) gällde en trycksak 
för Mylan AB:s läkemedel Femoston 
och Femostonconti för behandling av 
kvinnor med östrogenbristsymtom i 
samband med menopaus. Trycksaken 

var avsedd att av vården delas ut till 
patienter som förskrivits något av de 
bägge läkemedlen – det vill säga utgöra 
patientinformation. 

Trycksaken utgjordes av ett tvåsi-
digt blad som revs av från ett block för 
att sedan ges till patienten. Vid första 
sidans vänstra övre hörn angavs ”Pa-
tientinformation” och vid det motsatta 
högra hörnet en röd textruta med tex-
ten ”Hormonbehandling som gör skill-
nad”. Innan själva informationstexten 
rörande läkemedlen tog vid, fanns en 
bild med fem leende medelålders kvin-
nor samlade i och runt en soffa. Ome-
delbart under denna angavs i stor rub-
rikstil ”Till dig som fått Femoston eller 
Femostonconti förskrivet.” Därefter 
och på bladets andra sida fanns infor-
mation om läkemedlen bland annat i 
form av plikttext enligt artikel 17 (117). 

IGN hänvisade till ett uttalande av 
NBL (se NBL 972/13) angående filmer 
med medicinska instruktioner för pa-
tienter som behandlas med receptbe-
lagda läkemedel där man noterar att: 
”…nämnden inte har några invänd-
ningar mot instruktionsfilmer under 
förutsättning att filmerna enbart inne-
håller strikt och neutral vägledning om 
hur produkten ska handhas. Gränsen 
mellan vad som utgör marknadsföring 
och vad som är information kan vara 
hårfin, varför nämnden uppmanar till 
försiktighet.” IGN menade att detta 
även måste gälla skriftlig patientinfor-
mation. Den reklamliknande sloganen 
”Hormonbehandling som gör skill-
nad” i anslutning till bilden på de på-
tagligt glada damerna vid en samman-
tagen bedömning av trycksaken gav 
enligt IGN denna en sådan marknads-
föringskaraktär att den i sig utgjorde 
marknadsföring av receptbelagt läke-
medel gentemot allmänheten. Utdel-
ningen av trycksaken stred därför mot 
förbudet mot sådan information. 

Att NBL:s principuttalande rörande 
instruktionsfilmer gäller även tryckt 
patientinformation är en självklarhet. 
Men jag anser inte att IGN gjort en så-
dan samlad bedömning av trycksaken 
som man påstår. Det helt dominerande 

elementet på trycksakens första sida är 
rubriken ”Till dig som fått Femoston 
eller Femostonconti förskrivet” vilken 
naturligtvis är helt OK att ha i patient-
information. IGN kommenterar inte 
denna eller informationen på andra si-
dan, vilken enligt min mening är helt 
okontroversiella i ett sammanhang 
som detta. Man kommenterar endast 
bilden och formuleringen ”Hormonbe-
handling som gör skillnad”, vilken i sig 
förvisso måste anses ha påtaglig mark-
nadsföringskaraktär. Bilden har enligt 
min mening i sig mindre eller ingen 
sådan karaktär. 

Sett i ljuset av tidigare avgöranden 
av både IGN och NBL där information, 
som av läkemedelsföretaget inte av-
setts utgöra marknadsföring, ändå be-
dömts utgöra sådan och Regler för lä-
kemedelsinformation fullt ut ansetts 
tillämpliga, är jag trots det sagda inte 
särskilt förvånad över utgången i IGN:s 
nu diskuterade ärende. En sammanta-
gen bedömning av de senare årens 
praxis från såväl IGN som NBL leder 
mig till slutsatsen att den försiktighet 
man måste iaktta, för att information 
ej avsedd att utgöra marknadsförings-
information inte skall kunna anses ut-
göra sådan, medför att informationen 
måste vara helt fri från varje inslag av 
marknadsföringskaraktär. Försiktighe-
ten bör iakttas in i minsta detalj och 
även avse löpande text där enskilda in-
slag inte har någon framträdande plats. 

Artikel 3 (103) – god sed och smak
Artikel 3 (103) med krav på att läkeme-
delsinformationen skall hålla hög etisk 
standard, vara förenlig med god sed 
och god smak samt inte vara stötande, 
tillämpas mycket sällan av NBL och 
IGN. Men de senaste månaderna har 
bägge instanserna haft ärenden där 
dessa frågor aktualiserats.

En läkemedelskommitté anmälde till 
NBL en annons från Sandoz (NBL 
1067/19). Ärendet gällde en annons för 
Pregabalin 1A Farma som är ett antiepi-
leptikumpreparat indicerat för epilepsi, 
neuropatisk smärta och generaliserat 
ångestsyndrom. Annonsen hade en bild 
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med två medicinburkar mot en mörkblå 
bakgrund. Ovanför bilden fanns rubri-
ken ”Medicin mot klimatångest?” och 
mellan burkarna en text med uppma-
ningen att förskriva Pregabalin 1A Far-
ma i stället för Lyrica®. Vidare angavs 
”Nu i en mer miljövänlig förpackning”. 
Nedanför burkarna fanns texten ”håll-
bar ekonomi, nu på burk”. Anmälaren 
anförde att läkemedlet saknar relevans 
i relation till det globala klimathotet, att 
innehållet är stötande och opassande 
och att annonsen, även om den är av-
sedd att vara lustig, kunde uppfattas 
som vilseledande. 

NBL hänvisade till tidigare beslut 
där det uttalats att det är godtagbart att 
använda humor och humoristiska över-
drifter i läkemedelsinformation så 
länge detta sker inom de ramar som föl-
jer av informationsreglerna. Enligt 
nämnden kan ett humoristiskt anslag 
göra det tydligt för mottagarna att 
överdrifterna i reklamen inte är avsed-
da att uppfattas bokstavligt. Genom 
humor kan man alltså undvika att 
överdrifter gör informationen oveder-
häftig. Nämnden har dock betonat det 
alltid finns risk att det framförda bud-
skapet uppfattas bokstavligt och att ut-
rymmet för humoristiska överdrifter i 
fråga om ett läkemedels medicinska 
egenskaper därför är begränsat. 

Även om Sandoz haft för avsikt att 
vara rolig, menade NBL att rubriken 
var vilseledande. Nämnden framhöll 
att innebörden av rubriken ”Medicin 
mot klimatångest?” var att det är läke-
medlet, inte det nya förpackningsma-
terialet, som var verksamt mot ”klimat-
ångest”. Risken att rubriken skulle 
kunna uppfatta på detta sätt var så 
mycket större då en av läkemedlets in-
dikationer är generaliserat ångestsynd-
rom. Att på detta sätt använda en indi-
kation med den karaktär som ångest 
har som en del av en humoristisk över-
drift, var enligt nämnden även stötan-
de. Annonsen stred därför mot både 
artikel 3 och 4 i Regler för läkemedels-
information.

Till allmänheten direktadresserade 
reklamförsändelser för läkemedel är 

inte något som förekommit ofta i ären-
den hos NBL/IGN. En privatperson an-
mälde till IGN en sådan avseende Va-
gifem, som är indicerat vid behandling 
av vaginal atrofi orsakat av östrogen-
brist hos postmenopausala kvinnor och 
marknadsförs av Novo Nordisk Scan-
dinavia AB (IGN 169). Försändelsen ut-
gjordes av en fyrsidig förseglad folder 
där de två utsidorna utöver adresseti-
kett innehöll information som klargjor-
de att det handlade om reklam för Va-
gifem och vad läkemedlet är avsett för.

Anmälaren ansåg att reklamen var 
kränkande både vad gäller texten och 
det förhållandet att den skickats helt 
öppet utan kuvert så att vem som helst 
kunnat ta del av den. I anmälan utta-
lades att Novo kunde göra reklam för 
Vagifem genom annonser i tunnelba-
na, tidningar, TV på vanligt sätt men 
att man inte borde ”attackera oss i våra 
hem”.

IGN hänvisade till ett vägledande 
utlåtande från NBL (NBL 338/90) med 
principiella uttalanden om adresserad 
direktreklam som medium. I detta har 
NBL sagt bland annat att direktreklam 
är mycket anpassningsbar och att så-
dan, rätt utformad, framstår som ett 
värdefullt informationsmedel, men att 
denna flexibilitet, om den används på 
fel sätt, kan medföra risker för motta-
garen. Utifrån en sammanvägning av 
alla relevanta omständigheter i det en-
skilda fallet får man enligt NBL avgöra 
vilka begränsningar för utsändningen 
eller särskilda krav på utformningen, 
som bör ställas på en direktreklam-
kampanj. NBL framhöll att en sådan 
sammanvägning i och för sig kan ge till 
resultat att vissa mottagargrupper bör 
uteslutas från distributionen, men an-
nars och säkerligen i det stora flertalet 
fall, att särskilda krav bör ställas på in-
formationens innehåll och utformning.

anmälningsärenden

Direktreklam som borde ha sänts ut i kuvert.
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Utifrån vad som framkommit om 
försändelsen ansåg IGN att det inte 
fanns skäl att kritisera folderns infor-
mation som sådan eller valet av mål-
grupp, kvinnor i postmenopausal ål-
der. Emellertid noterade IGN att för-
sändelsen skickats utan kuvert och på 
sådant sätt att envar som tagit försän-
delsen i sin hand kunnat ta del av fol-
derns första och fjärde sida [se bild] 
IGN ansåg att när broschyren skicka-
des öppet så att texten på dessa sidor 
kunnat läsas tillsammans med motta-
garens namn kunde vissa mottagare 
uppleva det obehagligt att inför främ-
lingar sammankopplas med besvär 
som rör den intima sfären. Situationen 
skulle enkelt ha kunnat undvikas, till 
exempel genom att foldern skickats i 
ett kuvert. 

Vid en samlad bedömning kom IGN 
fram till att marknadsföringen stred 
mot artikel 103 i Regler för läkemedels-
information.

Formalistisk syn på förekomsten 
av produktlogotyp i olika slag av 
information
IGN har under den senaste tiden av-
gett ett antal beslut som bygger på en 
mycket formalistisk syn på innebörden 
av att man använder produktlogoty-
per i olika slag av information. Det 
har handlat om pressmeddelanden, 
sjukdomsinriktade hemsidor och brev 
för bokning av muntlig information. 
I dessa ärenden har förekomsten av 
produktlogotyp genomgående ansetts 
innebära att marknadsföring av läke-
medlet ansetts föreligga med allt vad 
det innebär av exempelvis plikttext 
enligt artikel 17 i Regler för läkeme-
delsinformation. Enligt min bedöm-
ning står avgörandena i några fall i 
god överensstämmelse med praxis, 
men i andra innebär de en förändring 
av praxis som jag ställer mig något frå-
gande till. 

Ett ärende (IGN 164) gällde ett 
pressmeddelande från AbbVie med 
rubriken ”Nya positiva data för RIN-
VOQ (upadacitinib) avseende tecken 
och symtom hos patienter med ankylo-

serande spondylit”, som vid tidpunk-
ten för publiceringen ännu inte getts 
marknadsföringstillstånd. Intill rubri-
ken fanns en stor produktlogotyp för 
läkemedlet. I pressmeddelandet redo-
visades nya data och behandlingsresul-
tat från en fas II/III studie med produk-
ten. I texten förekom värdeomdömen 
om läkemedlet såsom att detta visat på 
”betydande förbättringar”.

På grund av förekomsten av pro-
duktlogotypen invid rubriken samt 
värdeomdömena i texten ansåg IGN att 
pressmeddelandet utgjorde reklam för 
ett ännu ej registrerat läkemedel i strid 
mot artikel 2 (102) i Regler för läkeme-
delsinformation. 

Avgörandet ligger enligt min me-
ning i linje med praxis från såväl IGN 
som NBL. Se till exempel ovan angå-
ende förekomsten av formuleringar 
med marknadsföringskaraktär i pa-
tientinformation.

Ett annat ärende (IGN 166) gällde 
webbsidan pfizerpro.se för hälso- och 
sjukvårdspersonal. På sidor angående 
”Behandlingsområden” fanns en kort 
beskrivning av behandlingsområden 
med textlänkar till bland annat utbild-
ningar och kongressrapporter samt ”re-
laterade läkemedel”. I direkt anslut-
ning till beskrivningen av behand-
lingsområdet bestod länken till infor-
mation om relaterade läkemedel av en-
bart produktnamn. Men längre ned på 
sidan fanns ytterligare en rubrik ”Re-
laterade läkemedel” och därunder län-
kar till information om de enskilda lä-
kemedlen, nu dock utformade som pro-
duktlogotyper. 

IGN uttalade att ett läkemedels logo-
typ i sig innebär marknadsföring av lä-
kemedlet och att användandet av logo-
typ medför att kravet på minimiinfor-
mation enligt artikel 17 i Regler för lä-
kemedelsinformation gör sig gällande. 
Eftersom minimiinformation saknades 
på sidorna under ”Behandlingsområ-
den” trots förekomsten av läkemedels-
logotyper fälldes informationen.

Även utgången i detta ärende anser 
jag förenlig med praxis rörande infor-
mation som avsetts vara annat än pro-

duktinformation, exempelvis sjuk-
domsinformation eller så kallad insti-
tutionell reklam. Förekomsten av logo-
typer i sådan information har i sådana 
fall ansetts medför att produktinfor-
mation föreligger med krav på minimi-
information enligt artikel 17.

Samma formulering om att använd-
ningen av en produktlogotyp i sig 
innebär marknadsföring av läkemedlet 
och att detta medför att minimiinfor-
mation enligt artikel 17 för läkemedlet 
skall lämnas har IGN använt även i av-
göranden rörande brev om bokning av 
muntlig information (IGN 161 och IGN 
172).  I dessa fall menar jag dock att det 
handlar om ändring av praxis.

Det bör dock anmärkas att ett av 
bokningsbreven avsåg det ovan, angå-
ende ett pressmeddelande, nämnda 
ännu inte registrerade läkemedlet. I 
detta beslut framhöll IGN att ett sådant 
bokningsbrev aldrig bör innehålla pro-
duktlogotyp. Det är en uppfattning 
som jag delar eftersom marknadsföring 
av ännu inte registrerade läkemedel 
med undantag för just bokningsbrev 
inte får förekomma, I ett sådant fall är 
det ju också – i avsaknad av SPC – svårt 
att lämna minimiinformation enligt ar-
tikel 17

Bokningsbrev rörande muntlig in-
formation avseende ett läkemedel 
innebär naturligtvis i sig alltid mark-
nadsföring av läkemedlet ifråga även 
om det primära syftet är att marknads-
föra det avsedda informationsmötet. 
Tanken bakom regleringen av bok-
ningsbrevens innehåll, som finns i ar-
tikel 23 i Regler för läkemedelsinforma-
tion, bygger därför på tanken att i det-
ta skall kort beskrivas huvuddragen i 
den kommande muntliga informatio-
nen, inte läkemedlet som sådant. Sam-
tidigt har läkemedelsföretagen ett fullt 
legitimt syfta att inarbeta eventuella 
produktkännetecken såsom logotyper. 
Inget är då mer naturligt än att i bok-
ningsbrev rörande muntlig informa-
tion för läkemedlet ha med logotypen 
för detta. 

Under flera år rådde viss osäkerhet 
hos läkemedelsföretagen om minimi-
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information skulle tas med i boknings-
brev eller inte. Eftersom det från varken 
företagens eller informationsmottagar-
nas utgångspunkter föreföll medföra 
någon nackdel togs för några år sedan 
i artikel 23 in upplysningen att minimi-
information får finnas i bokningsbrev. 
Men tanken var inte att göra detta obli-
gatoriskt och det finns inget i NBL:s 
praxis som talar för att så skulle vara 
fallet oberoende av om det förekommer 
en produktlogotyp eller inte.

Jag kan inte se att IGN:s nya praxis 
rörande förekomsten av produktlogo-
typer i ett bokningsbrev innebär någon 
förbättring sett från företagens och in-
formationsmottagarnas utgångspunk-
ter. Det handlar om en ändring av 
praxis som det är NBL:s, inte IGN:s, 
uppgift att göra i den mån man anser 
det finns behov av en sådan. Å andra 
sidan kan man utifrån de nu diskute-
rade ärendena ställa upp några ganska 
tydliga regler vad gäller användningen 
av logotyper.

• I material som avses vara något an-
nat än kommersiell läkemedelsinfor-

mation, exempelvis pressmeddelan-
den, sjukdomsinformation eller insti-
tutionell information skall produktlo-
gotyper aldrig förekomma.

• I bokningsbrev för muntlig infor-
mation avseende läkemedel som vid 
tidpunkten för brevet ännu inte fått 
marknadsföringstillstånd skall pro-
duktlogotyp aldrig förekomma.

• I bokningsbrev för registrerade läke-
medel skall, om logotyp för produkten 
tas med, minimiinformation enligt ar-
tikel 17 tas med.

De nya kraven i fråga om boknings-
brev med produktlogotyper leder 
till en mera formalistiskt och mindre 
flexibel tillämpning av informations-
reglerna. Ändringen förefaller mera 
tillkommen för att göra det enklare vid 
regelövervakningen än något uttalat 
behov av förbättringar sett från infor-
mationsmottagarnas eller företagens 
utgångspunkter. Det är inget bra skäl 
för praxisändring.

Höjd IGN-avgift
IGN har på eget bevåg höjt normalni-
vån för IGN-avgiften från 90.000 kr till 
110.000 kr.  Detta är i sig inte så märk-
ligt med hänsyn till att det är länge 
sedan avgiften senast höjdes. Det är 
heller inte stadgeenligt fel men det är 
märkligt att sådant samråd med NBL, 
som tidigare alltid skett vid avgifts-
höjningar, uppenbarligen inte före-
kommit. Normalnivåerna för IGN- res-
pektive NBL-avgiften har alltid varit 
desamma, men NBL ligger ännu kvar 
på den lägre nivån. Det ger det lite 
märkliga resultatet att ett företag som 
fälls av NBL efter en anmälan som gått 
direkt dit, efter en anmälan från exem-
pelvis Läkemedelsverket, får en lägre 
sanktionsavgift än om motsvarande 
anmälan riktats till IGN av en kon-
kurrent eller enskild person. Förhål-
landet med olika normalavgifter blir 
ännu märkligare när som IGN i ett av 
fallen ovan med bokningsbreven i sak 
behandlar en anmälan från Sveriges 
Kommuner och Regioner. Organisa-
tionen liksom läkemedelskommittéer 
har traditionellt ansetts jämställd med 
myndighet och anmälningar därifrån 
behandlats direkt av NBL.  

Det enligt min mening mest an-
märkningsvärda är dock att IGN till-
lämpat den nya avgiften redan från be-
slut som fattats efter jul. Vid tidigare 
höjningar har den avgörande tidpunk-
ten varit tiden för genomförandet av 
den fällda marknadsföringen och inte 
när att ärende anhängiggörs eller av-
slutas. Jag menar att bland annat uti-
från företagens behov av förutsägbar-
het är IGN:s agerande felaktigt och det 
är den nämnda tidigare ordningen en-
ligt praxis som borde gälla. Det hand-
lar dock om ett sannolikt övergående 
problem genom att även NBL höjer sin 
normalavgift. Kanske har detta skett 
redan när denna artikel publiceras i 
Pharma Industry.

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB

anmälningsärenden

Om produktlogotyp förekommer på ett bokningsbrev, ska minimiinformation tas med.




