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Artikel 2/102 – sakligt stöd i pro-

duktresumén samt artikel 4/104 

– kravet på vederhäftighet

Kvartalets enda NBL-ärende (NBL 
1072/20) avsåg reklam för Boehringer 
Ingelheims läkemedel Spiolto Respi-
mat i form av en respimatinhalator. 
Läkemedlet har tiotropium och olo-
daterol som verksamma substanser 
och är indicerat som bronkdilaterande 
underhållsbehandling för lindring av 
symtom hos vuxna patienter med kro-
nisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Ärendet gällde påståendena ”Dim-
molnet från Respimat-inhalatorn un-
derlättar inhaleringen för KOL-patien-
ter” samt ”Dimmolnet med Spiolto (ti-
otropium + olodaterol) underlättar 
andningen för KOL-patienter”. Initialt 
togs ärendet upp av IGN på eget initia-
tiv. Påståendena kunde enligt IGN upp-
fattas som att det dimmoln som skapas 
av inhalatorn har egenskaper som i sig 
underlättar andningen för KOL-patien-
ter. IGN ifrågasatte om inte detta inne-
bar en felaktig antydan om att läke-
medlet har en speciell egenskap. Efter 
att ha tagit del av Boehringer Ingel-
heims svar överlät IGN ärendet till 
NBL utan eget beslut eftersom man an-
såg det svårbedömt och av principiell 
vikt. Det principiella problemet avsåg 

förhållandet att Respimat-inhalatorn 
utgör en medicinteknisk produkt och 
som sådan faller under det särskilda 
regelverket för sådana. Det innebär 
bland annat att inhalatorns tekniska 
prestanda granskas av ett anmält organ 
och att ingen ytterligare granskning av 
dessa förekommer vid godkännandet 
av läkemedlet samt att delar av dessa 
prestanda inte tas upp i läkemedlets 
produktresumé.

NBL uttalade att inhalatorn utgör en 
integrerad del av läkemedlet och att 
marknadsföringsåtgärder för denna 
därmed utgör marknadsföringsåtgär-
der även för läkemedlet. Nämnden an-
såg därför att påståenden om inhala-
torn som sådan kunde prövas enligt 
Regler för läkemedelsinformation.

NBL menade att det förelåg en tydlig 
distinktion mellan de bägge ifrågasatta 
påståendena. Således stod det klart att 
”Dimmolnet från Respimat-inhalatorn 
underlättar inhaleringen för KOL-pa-
tienter” avsåg inhalatorn och dess 
egenskaper medan påståendet ”Dim-
molnet med Spiolto (tiotropium + olo-
daterol) underlättar andningen för 
KOL-patienter” gällde läkemedlet.

Förhållandet att ”Dimmolnet från 
Respimat-inhalatorn underlättar inha-
leringen för KOL-patienter” avsåg den 

medicintekniska delen av produkten, 
utgjorde enligt nämnden godtagbart 
skäl till att det i produktresumén inte 
fanns stöd för detta påstående. NBL 
lade till att det inte faller inom nämn-
dens uppdrag att uttala sig om huru-
vida påståendena om inhalatorns funk-
tion är i enlighet med det regelverk som 
gäller för medicintekniska produkter. 
Samtidigt betonade nämnden vikten av 
att den medicintekniska delen fungerar 
på det sätt som beskrivs eftersom inha-
latorns funktionssätt är av avgörande 
betydelse för patientens förmåga att 
tillgodogöra sig läkemedlet.

Påståendet ”Dimmolnet med Spiolto 
(tiotropium + olodaterol) underlättar 
andningen för KOL-patienter” måste 
enligt NBL uppfattas på så sätt att lä-
kemedlet finns i dimmolnet. Nämnden 
noterade att det finns stöd i produktre-
sumén för Spiolto Respimat för detta.

NBL fann inte skäl för någon an-
märkning mot den påtalade marknads-
föringen.

Detta är inte första gången NBL prö-
vat marknadsföring av läkemedel där 
någon form av teknisk produkt för ad-
ministreringen utgör en del av det re-
gistrerade läkemedlet. Dock synes det 
vara första gången detta sker efter det 
att ny EU-lagstiftning rörande medi-

Aktuella ärenden 
hos IGN och NBL 
Under det tredje kvartalet har antalet ärenden hos IGN och NBL varit tämligen 
litet. Således har NBL avgett endast ett yttrande och har därmed hittills under året 
kommit med endast fyra yttranden. Även aktiviteten hos IGN har varit relativt låg 
med endast sex yttranden. Frågorna i ärendena har bland annat handlat om kra-
ven på vederhäftighet, rättvisande jämförelser, selektivitet samt tydlig och lättläst 
plikttext. Även bristfällig rapportering i Lifs samarbetsdatabaser samt underlåten-
het att sända in pliktexemplar till IGN har varit på tapeten.
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cintekniska produkter trätt ikraft. 
NBL:s argumentering och bedömning 
i ärendet är enligt min mening väl för-
enlig med den tidigare praxisen (se ex-
empelvis NBL 599/01) och den nya lag-
stiftningen förefaller inte medföra nå-
got behov av ändring av denna.

Artikel 4/104 – kravet på veder-

häftighet samt artikel 12/112 – 

kravet på rättvisande jämförelse

IGN uppmärksammade reklam för 
Ipsens tillväxthormonhämmare So-
matuline Autogel (lanreotid) som 
sänts in som pliktexemplar (IGN 248). 
Läkemedlet förekommer som injek-
tionsvätska, lösning i förfylld spruta. I 
reklamen förekom bland annat formu-
leringen ”En ny studie visar dessutom 
att sjukvårdpersonal föredrar Somatu-
line® Autogel® framför andra alterna-

tiv.” Som referens angavs Adelman et 
al. Adv Ther (2020) 37:1608–1619. 

IGN menade att formuleringen gav 
sken av att hälso- och sjukvårdsperso-
nal föredrar att behandla patienter 
som har neuroendokrina tumörer med 
Somatuline Autogel framför annan lä-
kemedelsbehandling. Enligt IGN vi-
sade dock den åberopade studien en-
dast att sjuksköterskor föredrar att an-
vända den förfyllda spruta som Soma-
tuline Autogel har framför en spruta 
som används för en långverkande 
okreotid. 

Formuleringen var enligt IGN vilse-
ledande då de objekt som ingår i jäm-
förelsen inte angavs tydligt och den 
stred därmed mot artikel 4 och artikel 
12 Regler för läkemedelsinformation. 

Det slag av misstaget Ipsen här gjort 
är något av en klassiker. Företaget hade 

för övrigt medgett anmärkningen. I 
praxis från IGN/NBL finns många ex-
empel på formuleringar enligt vilka ett 
namngivet läkemedel påstås föredras 
framför andra ej närmare preciserade 
behandlingsalternativ. När påstående-
na bedömts som stridande mot infor-
mationsreglerna beror detta genomgå-
ende på att den studie man hänvisat till 
bara gäller ett eller i vart fall ett myck-
et begränsat antal alternativa behand-
lingar och att det således inte funnits 
stöd för det generella påståendet man 
gjort i läkemedelsinformationen.

Artikel 14/114 – kravet att läke-

medels  informationen skall vara 

selektiv

Ärenden rörande artikel 14/114 och 
kravet att läkemedelsinformation skall 
vara selektiv är mycket ovanliga hos 
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IGN/NBL. Det gäller särskilt fällande 
utslag enligt bestämmelserna.

IGN mottog en anmälan mot adres-
serad direktreklam från McNeil för 
Ipaflex, ett receptfritt smärtstillande 
läkemedel inom gruppen icke-steroida 
antiinflammatoriska/antireumatiska 
medel, NSAID (IGN 243). Anmälaren 
kritiserade det förhållandet att rekla-
men skickats till bland annat osteopa-
ter som visserligen behandlar smärtpa-
tienter manuellt, men som enligt anmä-
laren inte har kompetens att rekom-
mendera specifika läkemedel utan vid 
behov istället bör hänvisa patienten till 
vården eller apotek.

McNeil hävdade att den aktuella in-
formationen skickats till personal inom 
svensk sjukvård och hälsovård och att 
den därför var att bedöma enligt avdel-
ning 1 i Regler för läkemedelsinforma-
tion, som gäller läkemedelsinformation 
som är riktad till läkare, tandläkare, 
farmacevter eller annan personal inom 
svensk sjukvård, hälsovård eller läke-
medelsdistribution. Vidare framhöll 
företaget att man från Socialstyrelsen 
inhämtat att det inte finns några regler 

om vilka som får rekommendera eller 
diskutera egenvårdsbehandling med 
läkemedel, utan att det är upp till yr-
kesutövaren att avgöra om hen har 
kompetens eller erfarenhet för att re-
kommendera eller diskutera eventuell 
behandling med receptfria läkemedel. 

IGN menade dock att det var tydligt 
att den slutliga målgruppen för rek-
lamutskicket var de patienter som be-
handlas av mottagarna. IGN ansåg att 
ärendet aktualiserade en bedömning 
enligt artiklarna 103, 104 och 114 i av-
delning 2 i Regler för läkemedelsinfor-
mation, det vill säga reglerna angående 
läkemedelsinformation som riktar sig 
till allmänheten. 

IGN hänvisade till information på 
Socialstyrelsens hemsida där det bland 
annat anges ”Den legitimerade hälso- 
och sjukvårdspersonalen som behand-
lar en patient ansvarar för att bedöma 
om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 
göras som egenvård. Den som har gjort 
bedömningen ansvarar också för att in-
formera, planera, dokumentera, följa 
upp och ompröva egenvården. Om pa-
tienten behöver hjälp med egenvården 

ska den som gör bedömningen samrå-
da med den som ska ansvara för hjäl-
pen, till exempel en närstående, perso-
nal på HVB-hem eller socialnämnden.” 
IGN konstaterade att utskicket bland 
annat sänts till osteopater, en yrkeska-
tegori som inte kräver legitimation.

McNeil hade enligt IGN inte gjort 
tillräckligt för att i utskicket tydliggöra 
att man vände sig till legitimerad häl-
so- och sjukvårdspersonal som har 
kompetens att ge råd om smärtstillan-
de läkemedel. Nämnden uttalade att 
utskicket riskerat att leda till icke än-
damålsenlig användning av läkemed-
let och det därför stred mot artikel 104.

Även om jag håller med IGN om att 
reklamutskicket strider mot informa-
tionsreglerna finner jag nämndens ar-
gumentering för detta vara bristfällig 
och delvis felaktig. Det är också märk-
ligt att man inledningsvis säger att be-
dömningen skall ske mot bakgrund av 
artiklarna 103, 104 och 114 men därefter 
uttalar sig endast om utskickets förhål-
lande till artikel 104 och kravet på ve-
derhäftighet. 

Jag håller inte alls med IGN om att 
det är tydligt att den slutliga målgrup-
pen för reklamutskicket skulle vara de 
patienter som behandlas av mottagar-
na av utskicket. Redan inledningsvis i 
reklamutskicket sades nämligen att 
”Ipaflex kan komplettera din behand-
ling” samt ”Till dig som brukar rekom-
mendera smärtstillande vill vi infor-
mera om den receptfria värktabletten 
Ipaflex” [se bilden]. Ingen mottagare/
läsare av utskicket kan enligt min me-
ning ha fått uppfattningen att informa-
tionen vände sig till den slutliga kon-
sumenten/patienten. Bedömningen 
borde ha gjorts mot bakgrund av reg-
lerna angående information till hälso- 
och sjukvårdspersonal, det vill säga 
avdelning 1 i Regler för läkemedelsin-
formation.

I ärendet var klarlagt att reklamen i 
viss utsträckning sänts till ej legitime-
rad hälso- och sjukvårdspersonal. I 
McNeils information gjordes inte heller 
någon reservation för att den var av-
sedd för endast sådan hälso- och sjuk-
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vårdspersonal. Mot bakgrund av den 
information på Socialstyrelsens hem-
sida, som IGN hänvisar till, kan jag 
dela IGN:s bedömning att reklamut-
skicket riskerat att leda till ej ända-
målsenlig användning av Ipaflex. Så-
tillvida kan man naturligtvis säga att 
reklamutskicket brustit i vederhäftig-
het. Emellertid anser jag det uppenbart 
att McNeils användning av ett adress-
register som innefattar ej legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal samt för-
hållandet att det av reklamen som så-
dan inte framgick att denna vände sig 
endast till sådan hälso- och sjukvårds-
personal, innebär att företaget inte följt 
kravet på selektivitet enligt artikel 14 i 
informationsreglerna. Det är nog också 
det som IGN egentligen avser, men det 
är beklagligt att man inte uttryckligen 
säger det i sitt beslut. 

Underlåtenhet att anmäla aktivitet 

till Lifs samarbetsdatabaser

Inom ramen för sin marknadsbevak-
ning uppmärksammade IGN en akti-
vitet på Blodcancerförbundets hemsida 
med Bristol Myers Squibb, men kunde 
inte se att företaget registrerat denna 
i någon av Lifs samarbetsdatabaser 
(IGN 261).

Företaget förklarade att det hand-
lade om en aktivitet som diskuterats 
med Lifs tidigare Compliance Officer. 
Aktiviteten innebar att företagets an-
ställda samt vänner och bekanta till 
dessa samlade in pengar till förmån för 
blodcancerförbundet bland annat ge-
nom att delta i ett cykellopp arrangerat 
av förbundet. Man hade då kommit 
fram till att insamlingen föll utanför 
reglerna i LER. Samtidigt menade man 
dock att det var viktigt att trots allt tän-
ka utifrån LER. Därför beslöts bland 
annat att pengarna enbart skulle gå till 
forskning samt att det skulle vara tyd-
ligt att det är personer anställda på 
BMS som samlar in pengar. 

Förhållandet att företaget diskuterat 
aktiviteten med Lifs förra Compliance 
Officer ansåg sig IGN, i avsaknad av 
detaljer från diskussionen, inte kunna 
kommentera. Dock framhölls att 

Comp liance Officer inte ger bindande 
förhandsbesked utan strävar efter att 
på förfrågan ge generella synpunkter 
och allmänna råd utifrån regelverket.

IGN noterade att även om det var de 
anställda på företaget som samlat in 
pengarna förelåg det enligt svaromålet 
ett avtal mellan Blodcancerförbundet 
och företaget. Redan detta förhållande 
menade nämnden innebar att det 
handlade om sådant samarbete som 
åsyftas i LER kapitel 3, avdelning 1 och 
som skall anmälas till samarbetsdata-
basen. Genom kompletterande frågor 
från nämnden hade också framkommit 
att företaget utökat de av de anställdas 
insamlade medlen med ett belopp som 
företaget stod för. Vidare noterades att 
det även skett en indirekt värdeöverfö-
ring då företaget stått för resa, kost och 
logi i samband med aktiviteten och 
upplåtit arbetstid för denna. Detta ut-
gjorde ytterligare belägg för att aktivi-
teten var att betrakta som ett sådant 
samarbete mellan företaget och Blod-
cancerförbundet som bör rapporteras 
enligt LER.

Bristol Myers Squibbs underlåtenhe-
ten att publicera samarbetet ansågs 
strida mot artikel 1.4 LER (kapitel 3 av-
delning 1) och ansågs utgöra en över-
trädelse av normal grad. Eftersom det 
handlade om en mycket ovanlig aktivi-
tet som inte tidigare varit föremål för 
prövning beslöts dock att ingen IGN-
avgift skulle utgå i ärendet.

Artikel 19/119 – kravet på att 

läkemedelsinformation skall 

vara lätt läsbar

Blev företagets misstag i det senast be-
handlade ärendet ovanligt billigt i och 
med att ingen IGN-avgift togs ut gäller 
motsatsen i ett ärende rörande reklam-
filmer för Alvedon Novum som Glaxo-
SmithKline Consumer Health A/S lagt 
ut på YouTube (IGN 247).

IGN uppmärksammade tre sex se-
kunder långa reklamfilmer för Alve-
don Novum. Filmerna ansågs vara all-
deles för korta för att man skulle hinna 
ta del av minimiinformationen enligt 
artikel 117. Informationen var därför 

enligt IGN inte lätt läsbar utan stred 
mot artikel 119 i Regler för läkemedels-
information.

GSK medgav anmärkningen och 
menade att det var den mänskliga fak-
torn som lett till misstaget. Man fram-
höll att filmerna omedelbart togs bort 
när man nåddes av IGN:s anmärkning 
samt att de därigenom hade kommit att 
ligga uppe på YouTube under endast 
fyra dagar. 

IGN uttalade att företaget visserligen 
agerat föredömligt snabbt när man tagit 
bort filmerna från YouTube men fram-
höll att det handlade om upprepade för-
seelser från GSK:s sida. Se senaste num-
ret av Pharma Industry med referat av 
ärenden där företaget använt sig av fil-
mer som av olika skäl bedömts som stri-
dande mot kravet på läsbarhet i artikel 
119. IGN ansåg därför att det handlade 
om en allvarlig förseelse och GSK åla-
des en IGN-avgift om 440.000 kr.

Det här är tredje gången i år som 
IGN fäller GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare A/S för filmreklam som 
strider mot artikel 119. Det totala belop-
pet av utdömda IGN-avgifterna i dessa 
ärenden är nu uppe i nästan en miljon 
kronor. Utöver att dessa pengar, med 
bättre kontroll från företagets sida, tor-
de ha kunnat användas på klart bättre 
sätt, är de upprepade förseelserna äg-
nade att skada inte bara hela GSK-kon-
cernens varumärke utan även läkeme-
delsbranschens etiska system som så-
dant. Branschens kritiker kan inte helt 
utan grund göra gällande att företag 
tycks strunta i det egna regelverket. Å 
andra sidan agerade IGN i detta fall fö-
redömligt snabbt vilket ledde till att 
den felaktiga informationen låg ute på 
nätet under endast fyra dagar. Enligt 
min mening är detta tillsammans med 
den höga avgiften bevis för att syste-
met fungerar på ett utmärkt sätt.

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB




