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Artikel 19 (119) – Kravet 

på läsbarhet med mera

Enligt artikel 19 (119) skall alla upp-
gifter i läkemedelsinformation, inklu-
sive den så kallade plikttexten, vara 
lätta att uppfatta. I det vägledande 
uttalande 948/12 har NBL utveck-
lat ett antal praktiska råd vad man 
skall tänka på för att detta krav skall 
kunna anses vara uppfyllt. I fråga om 
skriftliga uppgifter får utifrån alla 
omständigheter i det enskilda fallet 
avgöras huruvida texten är läsbar och 
tillräckligt tydlig. Nämnden framhöll 
att faktorer såsom satsyta och format, 
teckensnitt, teckenstorlek, bakgrunds-
färg och bakgrundsfärgens kontrast 
till texten, avstånd mellan tecken, ord 
och rader, marginaler och spaltbredd, 
textmassans uppdelning i flera stycken 
med utrymme däremellan inverkar på 
huruvida en text är läsbar eller inte. I 
fråga om exempelvis tv-reklam, inbe-
räknat så kallade sponsorsskyltar, till-
kommer att texten måste visas under 
så lång tid att det går att läsa den i sin 
helhet utan svårighet.

I det senaste NBL-avgörandet lik-
som några av ärendena från IGN till-

lämpar man principen från det vägle-
dande uttalandet och kompletterar de 
praktiska råden utifrån omständighe-
ter och företeelser som inte synes ha 
varit aktuella i tidigare ärenden.

Läkemedelsverket anmälde tv-rek-
lam från Meda för Treo och gjorde gäl-
lande att plikttexten inte var lätt läsbar 
(NBL 1071/20). Reklamfilmen var 20 
sekunder lång och avslutades med en 
bild på produktförpackningen för Treo 
brustablett och en kampanjslogan följd 
av en bild på tre olika produktförpack-
ningar för Treo brustabletter samt yt-
terligare en kort text. Under filmens 
sista 11 sekunder visades en plikttext 
med uppgifter enligt artikel 117. De för-
sta sex sekunderna som plikttexten vi-
sades var den utbredd över hela nedre 
delen av skärmen. De resterande fem 
sekunderna formaterades texten om till 
att täcka ungefär två tredjedelar av 
skärmens nedre del, för att göra plats 
för bilden med tre olika produktför-
packningar.

NBL ansåg att plikttexten visserli-
gen visades under en relativt lång tid 
men att det faktum att den formatera-

des om under tiden som den visades 
samt att bakgrunden var rörlig gjorde 
den svår att uppfatta för en genom-
snittlig konsument. NBL lade till att 
övrig text i reklamfilmen utformats så 
att den utan svårighet kunde uppfattas. 
Men bristerna vad gäller plikttexten 
gjorde att reklamfilmen stred mot ar-
tikel 119 i Regler för läkemedelsinfor-
mation.

IGN har i två ärenden (IGN 209 och 
IGN 212) prövat annonser på reklam-
pelare där annonser för olika produk-
ter visas återkommande i en ”slinga”. 
Varje visning av en enskild annons på-
gick under cirka fem sekunder.

I det första fallet som rörde Sanofis 
antihistamin Allegra innehöll annon-
sen utöver en relativt kort plikttext en-
dast en rubrik och bild av en förpack-
ning. I det andra fallet rörande Mylans 
slemhinneavsvällande medel Dymista 
innehöll annonsen ett antal produkt-
påståenden, bild av förpackningen 
samt en plikttext påtagligt mer omfat-
tande än i det första.

I bägge fallen ansåg IGN att tiden 
som annonsen visades (5 sekunder) 

Senaste avgörandena 
från NBL och IGN 
Under andra kvartalet har NBL avgett endast ett yttrande och därmed totalt tre 
under första halvåret. IGN har haft en mer normal aktivitet och under motsvarande 
tid avgett 18 beslut. Därmed är man för året uppe i sammanlagt 36 beslut. Perio-
dens enda NBL-beslut liksom fem av IGN-besluten handlar om artikel 19 (119) i 
Regler för läkemedelsinformation. I övrigt handlar IGN-besluten om tillämpning 
av artikel 2 (102), artikel 8 (108), artikel 11 (111) och artikel 17 (117) i Regler för 
läkemedelsinformation samt felaktig redovisning av ett samarbetsprojekt med 
en patientorganisation i databasen för samarbetsprojekt med hälso- och sjukvården 
istället för databasen rörande samarbete med intresseorganisationer (kap 3 i LER). 
I det följande kommer jag att behandla några av dessa frågor.
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inte var tillräckligt lång för att en ge-
nomsnittskonsument skulle hinna ta 
del av plikttexten även om den i fallet 
med Allegra som sagts var tämligen 
kortfattad. Ett av företagen hade påpe-
kat att annonsen var periodiskt åter-
kommande eftersom det var en ”slinga” 
med olika annonser som visades på re-
klampelaren. Den invändningen avvi-
sades dock av IGN som uttalade att det 
knappast var ett normalt beteende att 
stå kvar vid annonspelaren för att om 
och om igen ta del av annonsen, An-
nonsvisningarna fälldes alltså såsom 
stridande mot artikel 119.

Eftersom IGN inte alls berör några 
andra element i annonserna än plikttex-
ten är det uppenbarligen den korta tid 
annonsen visas som IGN finner avgö-
rande. I den mån man som annonsör 
inte har möjlighet att på detta slag av 
annonspelare få sin annons visad betyd-
ligt länge – sannolikt minst 10 sekunder 
– är detta ett slag av marknadsförings-
kanal som man bör överväga att välja 
bort i marknadsföringsmixen. Jämför 
min kommentar rörande sponsorskyltar 
vid sponsring av TV-program i förra 
numret av Pharma Industri.

Övriga ärenden rörande tillämp-
ningen av artikel 119 tillför inget nytt 
utan innebär bara att IGN tillämpar be-
stämmelsen enligt fast praxis. Ett ären-
de (IGN 207) sticker dock ut eftersom 
det visar på en bristande kontroll av 
företagets marknadsföring. I mitten av 
februari fälldes Glaxo Smith Kline 
Consumer Health för tv-reklam för Al-
vedon Novum där plikttexten av flera 
skäl ansågs svårläst (IGN 187). GSK 
medgav anmärkningen och utlovade 
att se över sin filmreklam för produk-
ten genom att visa plikttexten under 
hela filmvisningen samt även i andra 
avseenden förbättra läsbarheten. IGN 
uppmärksammade dock cirka två må-
nader senare att Alvedon-reklam visa-
des på YouTube-kanalen Alvedon.se 
där plikttexterna var utformade på vä-
sentligen samma sätt som i det tidigare 
ärendet.

När svar från GSK inte inkommit 
påminde IGN i början av maj företaget 

som då förklarade att anmärkningen 
skickats vidare inom företaget och att 
man skulle återkomma. När svar en 
knapp vecka senare ännu inte inkom-
mit fattade IGN beslut i ärendet och 
fällde återigen GSK för att inte ha följt 
artikel 119. Avgiften sattes nu till 
230.000 kr varav 10.000 kr utgjorde för-
seningsavgift. 

Artikel 2 – ”väsentliga uppgifter”

IGN har under perioden fattat två be-
slut som belyser vad som utgör ”vä-
sentliga uppgifter” och som enligt 
praxis enligt artikel 2 i Regler för läke-
medelsinformation måste ha uttryck-
ligt stöd i produktresumén för att få 
återges i läkemedelsinformationen. Jag 
refererar här ett av dessa.

Ärendet (IGN 206) röntgenkontrast-
medlet Visipaque från GE Healthcare 
AB. Läkemedlet har indikationerna: In-
travaskulärt, med följande använd-
ningsområden: Urografi, angiografi, 
flebografi, datortomografi och DSA. 
Intratekalt, med följande användnings-
områden: Lumbal, torakal och cervikal 
myelografi. Kroppskaviteter, med föl-
jande användningsområden: Artrogra-
fi, HSG och gastrointestinalkanalen. I 
en broschyr för läkemedlet förekom 
påståendena: 

• Incidens av ökning av serumkrea-
tinin >25% eller 0,5 mg/dl inom tre 
dagar från injektion av kontrastme-
dium jämförs mellan Visipaque och 
iopromide. 

• Incidens av CI-AKI hos en subgrupp 
av patienter som genomgått angiografi 
med PCI jämförs mellan Visipaque och 
iopromide.

• Relativ riskreduktion av biverk-
ningar med IOCM jämfört med LOCM. 
Dessa data presenteras under rubriken 
”Isosmolar Visipaque: Helping mini-
mise the risk of complications

IGN anmärkte att inget av påståendena 
hade det stöd i produktresumén som 
krävs för så kallade väsentliga uppgif-

ter. Företaget menade att de referen-
ser man åberopat samt avsnittet 5,1 i 
produktresumén gav det nödvändiga 
stödet för i vart fall de två första påstå-
endena och första ledet av det tredje.

IGN noterade att företaget i sitt sva-
romål beträffande de första två an-
märkningspunkterna hänvisat till föl-
jande skrivning från avsnitt 5.1 Farma-
kodynamiska egenskaper i produktre-
sumén: ”Visipaque ger endast mindre 
påverkan på patientens njurfunktion. 
Hos diabetespatienter, med serumkre-
atininvärden på 1,3-3,5 mg/dl (114,9-
309,4 mol/l), resulterade tillförsel av 
Visipaque en ökning av kreatinin med 

-
tienterna och ingen patient med ök-

delade dock inte företagets uppfatt-
ning att jämförelserna i broschyren 
hade stöd i de åberopade referenserna 
och ansåg inte heller att de komplette-
rade och var förenliga med informatio-
nen i sagda avsnitt i produktresumén. 
Nämnden lade till: ”Att det i produkt-
resumén redovisas data beträffande 
ökning av serumkreatinin för Visipa-
que är enligt IGN inte tillräckligt för 
att hävda att de detaljerade jämförelser 
med konkurrerande läkemedel och de 
produktpåståenden som görs i bro-
schyren håller sig inom den ram som 
följer av produktresumén.”

Inte heller ifråga om den tredje an-
märkningen rörande påstådd relativ 
riskreduktion beträffande biverkning-
ar samt att Visipaque skulle hjälpa till 
att minimera risken för komplikationer 
kunde IGN finna att dessa generella 
produktpåståenden höll sig inom den 
ram som följer av produktresumén. 

IGN kom alltså fram till att de tre 
påståendena i broschyren stred mot ar-
tikel 2 i Regler för läkemedelsinforma-
tion.

Sjukdoms-/terapiinformation eller 

läkemedelsinformation i strid 

mot artikel 102 samt artikel 108 - 

patientintyg

att användning av patientintyg inte är 
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tillåten läkemedelsinformation. Detta 
belystes i ärende IGN 217.

Abbvie AB, som marknadsför flera 
biologiska läkemedel mot psoriasis 
bland annat i injektionsform, stod bak-
om en internetsida avsedd att vara så 
kallad disease awareness-information 
för denna sjukdom. Sidan inleddes 
med en presentation av en person 
namngiven som ”Annika”. Det fanns 
även en bild på henne. Presentationen 
löd: ”Jag är inte min sjukdom, det be-
höver inte du heller vara. Annika fick 
diagnosen psoriasis som 20-åring och 
stod under många år på en behandling 
som visserligen hjälpte, men som gjor-
de att hon mådde väldigt illa. Idag mår 
hon bra på riktigt.”

Härunder kunde man klicka på en 
film som inleddes med att Annika be-
skrev den egna sjukhistorien sedan de-
buten i 20-årsldern med tablettbehand-
ling som hjälpte men som hon mådde 
illa av, PUVA-behandling och krämer. 
Trots behandlingen upplevdes stora be-
svär i vardagen. Det beskrevs hur An-
nika efter att fått inflammation i sina 
senfästen av sin läkare blev satt på bio-
logisk behandling. Annika uttalade 
bland annat: ”Idag tar jag en spruta och 
jag är helt besvärsfri. Det är en sådan 
fantastisk lättnad. Det enda jag ångrar 
idag är att jag inte stod på mig tidigare 
om att få biologisk behandling. Då 
hade jag kunnat slippa många år av il-
lamående och de här tabletterna jag 
tog. Det är också därför jag vill berätta 
min historia. För att stärka andra, att 
de ska stå på sig, och att de inte behöver 
lida i onödan.” Filmen avslutades med 
texten: ”Har du funderingar om din be-
handling? Prata med din läkare!”

IGN ifrågasatte om inte sidan inne-
bar marknadsföring av receptbelagt lä-
kemedel och att den stred mot både ar-
tikel 102 och artikel 108 i Regler för lä-
kemedelsinformation. Abbvie invände 
att det handlade om en disease aware-
ness-sida riktad till allmänheten och 
framhöll att inga enskilda läkemedel 
omnämndes. Företaget framhöll bland 
annat att endast benämningen ”biolo-
giska läkemedel” förekom. Denna be-

nämning kunde enligt företaget inte 
vara liktydigt med en produkt kopplad 
till ett enskilt företag, utan omfattar en 
stor grupp av läkemedel som används 
framför allt för behandling av cancer 
och inflammatoriska sjukdomar, inklu-
sive psoriasis. 

Inledningsvis uttalade IGN att det 
inte finns några invändningar vad gäl-
ler disease awareness-sidor, förutsatt 
att den information som ges är fri från 
budskap av marknadsföringskaraktär 
och att tyngdpunkten för innehållet 
ligger på sjukdomsupplysning snarare 
än att fokusera på läkemedelsbehand-
ling. Information om läkemedelsbe-
handling kan ges på sådana sidor men 
måste då vara balanserad och hållas fri 
från lovordanden av viss läkemedels-
behandling och påtalanden av brister i 
andra läkemedelsbehandlingar.

IGN uttalade att då internetsidan 
handlar om psoriasis samt att det tyd-
ligt framgår att Abbvie står bakom si-
dan är det naturligt för den intresse-
rade läsaren att söka vidare för att se 
vilka biologiska läkemedel som Abbvie 
tillhandahåller för denna indikation. 
Även om patienten själv inte tar reda 
på företagets läkemedel inom området 
så ansåg IGN att det fanns risk för att 
patienten ber sin läkare om den biolo-
giska behandling som omtalas i filmen 
från Abbvie. 

När det gäller uttalandet av ”Anni-
ka” menade IGN att detta innehöll ett 
tydligt lovordande av biologisk be-
handling av psoriasis, samt att detta 
lovordande var såväl kategoriskt som 
förbehållslöst. Sidans koppling till 
Abbvie medförde enligt IGN att patien-
tens uttalande riskerade att uppfattas 
som att det gällde just Abbvies biolo-
giska läkemedel mot psoriasis.

IGN kom därför till slutsatsen att in-
ternetsidan innebar marknadsföring av 
läkemedel och att patientintyget stred 
mot artikel 108 i Regler för läkemedels-
information. Sidan innebar även mark-
nadsföring av receptbelagt läkemedel 
riktad mot allmänheten i strid med ar-
tikel 102 i Regler för läkemedelsinfor-
mation.

Som Abbvie påpekade riktar sig inte 
förbuden i artikel 102 och 108 i Regler 
för läkemedelsinformation mot disease 
awareness-sidor. Den centrala frågan i 
ärendet är därför vilket slag av infor-
mation internetsidan i fråga innehåller 
– läkemedelsinformation eller sjuk-
doms-/allmän terapiinformation. För 
egen del delar jag Abbvies uppfattning 
att benämningen ”biologiska läkeme-
del” är så omfattande att den i sig inte 
kan medföra att läkemedelsinforma-
tion föreligger. Inte heller det förhål-
landet att sidan har en koppling till 
Abbvie kan i sig göra att det handlar 
om sådan information. I samband med 
allmän terapi- och sjukdomsinforma-
tion som lämnas av läkemedelsföretag 
är dessa naturligtvis skyldiga att ange 
att informationen emanerar från före-
taget. Det förhållandet att företaget har 
kommersiella intressen inom ett speci-
fikt terapi-/sjukdomsområde kan na-
turligtvis inte heller i sig vara avgöran-
de för bedömningen. Men samtidigt är 
det naturligtvis så att dessa förhållan-
den påverkar bedömningen. Detta här 
resonemanget leder mig till slutsatsen 
att det avgörande är utformningen av 
texten (i detta fall patientintyget). Lika 
med IGN menar jag att ”Annika” i det-
ta fall tydligt lovordar ”biologisk be-
handling” av psoriasis och samtidigt 
på ett påtagligt negativt sätt beskriver 
andra behandlingar som hon tidigare 
fått. Jag är därför benägen att hålla med 
IGN i deras bedömning. 

Ärendet är ett exempel på en ten-
dens hos NBL och IGN att bedöma in-
formation som inte är avsedd att utgö-
ra kommersiell läkemedelsinformation 
som sådan information om den inne-
håller påtagliga lovordanden av viss 
behandling och tydliga positiva jämfö-
relser med andra behandlingar. Denna 
tendens har jag sett i olika samman-
hang, exempelvis pressmeddelanden. 
Är tanken att planerad information 
inte skall utgöra kommersiell läkeme-
delsinformation på vilken Regler för 
läkemedelsinformation inte är tillämp-
lig bör man hålla den fri från tydligt 
”blomsterspråk” och typiska försälj-
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ningsargument. Det finns anledning 
att då vara extra noga med att undvika 
allt som riskerar att uppfattas som 
överdrifter, superlativer och se till att 
informationen i alla avseenden blir ex-
tra balanserad – det vill säga noga be-
akta flertalet av informationsreglernas 
grundläggande principer. Med andra 
ord: Följ informationsreglerna extra 
noga för att få till stånd information 
där de inte är tillämpliga!

Artikel 11.4 - kravet att ange sta-

tistisk signifikans

Enligt artikel 11.4 i Regler för läkeme-
delsinformation krävs vid jämförelser 
mellan olika läkemedel och/eller be-
handlingsalternativ att det klart fram-
går hur statistiskt hållbara uppgifterna 
är. IGN saknade sådana uppgifter för 
följande produktpåståenden i reklam 
för Sanofis Praluent och Aubagio:

”Efter AKS ger Praluent minskad 
risk för kardiovaskulära händelser”

”Aubagio har signifikant effekt på 
funktionsnedsättning jämfört med pla-
cebo i två studier”

I bägge fallen angavs produktresu-
mén för respektive läkemedel som re-
ferens.

Sanofi framhöll att det i informa-
tionsreglerna inte finns något som 
innebär krav på att uppgifter kring ef-
fekt, jämförelse eller statistisk hållbar-
het alltid måste uttryckas med siffror. 
Påståendena var enligt Sanofi grund-
läggande för respektive läkemedels in-
dikation och hade enligt företaget ut-
tryckligt stöd i produktresumén för 
läkemedlet.

IGN lät sig dock inte övertygas och 
uttalade att syftet med artikel 11.4 är 
att läsaren med hjälp av uppgifter om 
statistisk hållbarhet lättare ska kunna 
bedöma hur robusta de data är som lig-
ger till grund för påståenden om att ett 
läkemedel eller ett behandlingsalterna-
tiv är överlägset ett annat. Nämnden 
sade också att förhållandet att siffror 
eller grafer inte redovisas i anslutning 
till påståendet inte minskar behovet av 
att redovisa uppgifter om statistisk 
hållbarhet. Man stod alltså kvar vid att 

Sanofi åsidosatt anvisningen i artikel 
11.4 om att lämna uppgifter om statis-
tisk hållbarhet.

Jag är för egen del inte helt bekväm 
med utgången i det här ärendet. IGN 
må ha väsentligen rätt när man beskri-
ver syftet med artikel 11.4. Men å andra 
sidan tycker jag det finns en viss tyngd 
i Sanofis invändningar. Hur väl de ak-
tuella marknadsföringspåståendena 
står i saklig överensstämmelse med 
respektive produktresumé har jag dock 
som jurist svårt att bedöma. Om Sano-
fis uppfattning att de påtalade påstå-
ende står i saklig överensstämmelse 
med produktresuméerna, något som 
IGN överhuvudtaget inte kommente-
rar, kan nämndens tolkning av artikel 
11.4 i detta fall ifrågasättas. Vi kan då 
ha hamnat i en situation där ett mark-
nadsföringspåstående, som i sakligt 
hänseende, kanske till och med orda-
grant, står i överensstämmelse med 
produktresumén, skulle kunna fällas 
enligt någon annan bestämmelse i in-
formationsreglerna trots att påståendet 
inte bryter mot den grundläggande be-
stämmelsen i artikel 2 om saklig över-
ensstämmelse med produktresumén. 
Jag drar mig till minnes att den tidi-
gare IGM, trots kravet som följer av ar-
tikel 11 att man inte får ange endast re-
lativ risk, accepterat förekomsten av 
sådana påståenden när företaget påpe-
kat att dessa emanerar från produktre-
sumén och att det i denna inte görs nå-
gon gardering för att det handlar om 
relativ risk. 

Artikel 17 (117) – minimi-

information

Artikel 17 (117) i Regler för läkemedels-
information finns krav på minimiin-
formation – eller så kallad plikttext – i 
läkemedelsinformationen. I vissa delar 
är bestämmelserna inte svåra att tolka 
medan det i andra, särskilt när det som 
i 17.5 (117.5), talas om ”erforderliga” 
uppgifter, kan vara påtagligt svårt. Vad 
som är ”erforderligt” avgörs utifrån en 
samlad bedömning av alla omständig-
heter i det enskilda fallet.

Det mycket omfattande ärendet IGN 
242 ger en intressant spegling av tolk-
ningen av artikel 17 (117). En anmälare 
som kallade sig ”Privatperson som 
granskar läkemedelsindustrins infor-
mation” utvecklade på ett omfattande 
och genomgripande sätt ett stort antal 
anmärkningar mot en annons för Frag-
min som vederbörande ansåg stred mot 
artikel 17. Pfizer bemötte på ett utförligt 
och genomgripande sätt varje anmärk-
ning. IGN delade i allt väsentligt Pfizers 
bedömning och friade annonsen.

Det skulle leda alltför långt att här 
referera hela ärendet – som alltså är 
mycket omfattande. Men för den sär-
skilt intresserad vill jag tipsa om ären-
det och rekommendera att på var en av 
anmärkningspunkterna ta del av par-
ternas argumentering.

Redovisning av samarbetsprojekt 

i fel databas

I samband med genomgång av företags 
årliga rapportering av värdeöverfö-
ringar har IGN observerat två fall (IGN 
224 och IGN 240) där samarbeten med 
patient-/intresseorganisationer inte 
tycktes ha blivit korrekt redovisade 
enligt LER, Kapitel 3, Avdelning 1 – 
Samarbete med organisationer/intres-
seorganisation.

Bägge företagen, Novartis respekti-
ve Servier, medgav anmärkningen. I 
fallet med Novartis uttalade IGN att 
det handlade om en överträdelse av 
normalgraden dock av mera formell 
karaktär varför IGN-avgiften sattes till 
55.000 kr. Till saken hör att Novartis i 
ett tidigare ärende erhållit varning för 
motsvarande misstag. I fallet med Ser-
vier ansåg dock IGN att det handlade 
om ett allvarligt avsteg från reglerna 
eftersom det handlade om något som 
pågått under längre tid och att dubblad 
avgift därför var berättigad. Med hän-
syn till företagets omsättning sattes 
dock avgiften till 110.000 kr.
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Jur. kand Brilex AB




