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anmälningsärenden

Avgöranden av IGM-profession
Under senvåren och sommaren har IGM-profession fattat ett jämförelsevis stort 
antal beslut som är av allmänt intresse. Referatartikeln ägnas därför den här 
gången enbart åt dessa. Ärendena avser tillämpningen av de centrala bestämmel-
serna artikel 2 och 4 i Regler för läkemedelsinformation, sponsring av ordinarie 
verksamhet samt innebörden av de formella kraven på upphörandeuppmaning 
innan man anmäler ett konkurrentföretag.

I vanlig ordning finns det några 
ärenden som bekräftar artikel 2 i 
Regler för läkemedelsinformation 

där det anges att produktresumén för 
ett läkemedel utgör den sakliga ut-
gångspunkten för all information om 
läkemedlet samt att det enligt praxis 
krävs att vissa slag av väsentliga upp-
gifter har uttryckligt stöd i denna.

Ärende W1639/16 avsåg en annons från 
Santen Pharma AB för Lecrolyn ögon-
droppar för behandling av allergisk 
konjunktivit. I annonsen förekom på-
ståendet ”Snabb symtomlindring vid 
ögonbesvär”. IGMp framhöll att vä-
sentliga uppgifter enligt gällande prax-
is alltid måste vara förankrade i det 
marknadsförda läkemedlets produkt-
resumé och att olika typer av effekt-
mått, tid till effekt etc hör till detta slag 
av uppgifter.  I beslutet konstaterades 
att produktresumén för Lecrolyn helt 
saknar uppgifter om tid till effekt och 
att annonspåståendet därför stred mot 
artikel 2. Eftersom det dessutom var så 
att företaget tidigare fällts av NBL för 
ett så gott som identiskt påstående sat-
tes IGM-avgiften till 180 000 kr.

Ärende W1644/16 gällde ett brevut-
skick från GlaxoSmithKline AB för 
Flutide, ett inflammationshämmande 
medel för inhalation vid astma. Detta 
hade rubriken ”Låt inte astma berö-
va dina patienter färgerna i livet. TA 
KONTROLL” och intill denna angavs 
”Socialstyrelsens riktlinjer rekommen-
derar behandling med inhalationsste-

roider för barn från sex månader....”. 
Fluitide finns i två varianter; Flutide 
Diskus, som inte rekommenderas till 
barn under 4 år och Flutide Evohaler, 
som kan användas till barn 1-4 år till-
sammans med en andningsbehållare 
med ansiktsmask. Flutide är alltså inte 
godkänt för barn från sex månaders ål-
der. Hänvisningen till socialstyrelsens 
rekommendation om behandling från 
sex månaders ålder stred mot artikel 2.

Ärende W1654/16 gällde informa-
tion för Bayer ABs hemofilipreparat 
Kovaltry (octocog alfa) indicerat för: 
”Behandling och profylax av blöd-
ning hos patienter med hemofili typ A 
(medfödd brist på faktor VIII). Kovaltry 
kan användas till alla åldersgrupper”. 
I informationen förekom påståendet 
”Optimized manufacturing including 
nanofiltration, increased purity and 
consistent glycosylation leading to an 
enhanced product”, med referens till 
dels läkemedlets produktresumé dels 
en studie av Kavakli et al. IGMp mena-
de att påståendet var att uppfatta som 
en jämförelse med andra läkemedlet 
men att det var oklart vad man jäm-
förde med. Enligt IGMp kunde läsaren 
ges uppfattningen att Kovaltry genom 
sin tillverkningsprocess är bättre i jäm-
förelse med andra läkemedel på mark-
naden. Ett sådant påstående var enligt 
IGMp inte förankrat i produktresumén.

Bayer invände att Kovaltry är en vi-
dareutveckling av det befintliga läke-
medlet mot hemofili A, Kogenate (ok-
tokog alfa), som utgår från Kogenates Ä
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cellinje och som med nämnda föränd-
ringar i tillverkningsprocessen har lett 
till en produkt med förbättrade farma-
kokinetiska egenskaper. Enligt Bayer 
är detta något som hemofilivården är 
van vid och pekade på två andra hemo-
fililäkemedel som genomgått motsva-
rande process. Bayer framhöll att det 
bara finns tre hemofilicentra i Sverige 
med ett fåtal specialister med speciali-
serad kunskap om området. Med hän-
syn härtill och att företaget tidigare 
lämnat information vid en rad veten-
skapliga kongresser ansåg företaget att 
det var osannolikt att mottagarna, dvs 
nämnda hemofiliexperter, skulle upp-
fatta påståendet som en jämförelse med 
andra läkemedel. 

I sitt beslut konstaterade IGMp att 
påståendet ifråga saknade stöd i pro-
duktresumén för Kovaltry. Trots de 
särskilda omständigheter som Bayer 
pekat på gjorde IGMp bedömningen att 
informationsmottagarna inte uppfattar 
påståendet som endast avseende en vi-
dareutveckling från Kogenate till Ko-
valtry. Utan ett förtydligande av vad 
Bayer avsåg med påståendet menade 
IGMp att detta tvärtom måste uppfat-
tas som att Kovaltry visat sig vara över-
lägset andra läkemedel på terapiområ-
det. IGMp lade till att det inte räcker 
att uppgiften hämtats från en studie till 
vilken det hänvisas i produktresumén 
och/eller att den skulle finns i utred-
ningsprotokollet. Stödet för påståendet 
måste finnas i produktresumén såsom 
sådan. Påståendet stred därför mot ar-
tikel 2.

Flera ärenden under de senaste må-
naderna har handlat om tillämpningen 
av artikel 4 i Regler för läkemedelsin-
formation med det centrala kravet på 
vederhäftighet.

Ärende W1646/16 gällde formulering-
en ”ett helt nytt läkemedel inom pso-
riasis” i information för LEO Pharmas 
läkemedel Enstilar som har kalcipotri-
ol/betametasondipropionat som ver-
kams beståndsdel. IGMp framhöll att 
det på marknaden sedan länge finns 
andra läkemedel med samma verk-

samma beståndsdel inom terapområ-
det. Enstilar, som finns i skumform, är 
därför enligt IGMp inte ett nytt läke-
medel mot psoriasis utan endast en ny 
beredningsform. Att då karaktärisera 
det som ett helt nytt läkemedel inom 
psoriasis var enligt IGMp ovederhäf-
tigt och stred mot artikel 4. 

Ärende W1637/16 gällde en konkur-
rentanmälan mot Swedish Orphan 
Biovitrum ABs (SOBI) inbjudan till ett 
sattelitsymposium som hölls i anslut-
ning till en internationell kongress 
arrangerad av European Association 
for Haemophilia and Allied Disorders 
(EAHAD) i Malmö i februari 2016. 
Rubriken på inbjudan löd ”Treatment 
goals in Haemophilia.  Redefining 
protection”. Av presentationen av pro-
grammet vid symposiet framgick att 
detta huvudsakligen skulle ägnas åt 
olika allmänna frågor inom hemofoli-
behandling men att vid två program-
punkter skulle SOBIs läkemedel Elocta, 
som är ett hemostatika, komma att 
behandlas. I inbjudan förekom även 
logotypen för läkemedlet. 

I anmälan gjordes gällande att in-
bjudan och symposium innebar mark-
nadsföring av Elocta och att formule-
ringen ”redefining protection” utgjor-
de en ovederhäftigt och otillåten över-
drift i strid med artikel 4 i Regler för 
läkemedelsinformation. Enligt anmä-
laren gavs mottagaren bl.a. den felak-
tiga uppfattningen att Elocta innebar 
ett annorlunda, helt ny, bättre och mer 
effektivt skydd än andra tillgängliga 
behandlingsalternativ vid hemofili A. 

IGMp framhöll att allt informations-
material ska bedömas i sin helhet. Den 
kritiserade formuleringen ”redefining 
protection” kunde därför inte bedömas 
fristående tagen ur sitt sammanhang. 
Enligt IGMp var det uppenbart att in-
bjudans rubrik ” Treatment goals in 
Haemophilia.  Redefining protection” 
syftar på vad symposiet är avsett att 
handla om, bl.a. behandlingsmålen vid 
hemofili och huruvida möjligheter till 
förebyggande av blödning kan föränd-
ras. Till detta bidrog i programmet åter-

givna föredragsrubriker såsom ”Evol-
ving needs in haemophilia and prophy-
lactic treatment”, ”Benefits of extended 
half-life products” och ”Real-world ex-
perience from the US”. IGMp ansåg att 
uttrycket ”redefining protection” var 
allmänt hållet och betonade att det inte 
förekom i sammanhang med något va-
rumärkesnamn eller logotyp. Det mås-
te därför enligt IGMp uppfattas som en 
del av beskrivning av symposiepro-
grammets tematiska innehåll.

Vid en samlad bedömning kom IGMp 
fram till att rubriken i inbjudan ”Treat-
ment goals in haemophilia. Redefining 
protection” naturligen var att läsa som 
en tematisk beskrivning av vad som 
skulle avhandlas och diskuteras under 
symposiets olika programpunkter inom 
ramen för en fri medicinsk debatt. Det 
kunde alltså inte uppfattas som ett pro-
duktpåstående för Elocta®. Anmälan 
ogillades och SOBI friades.

Ärenden rörande ekonomiskt stöd 
till eller sponsring av specialist – och/
eller intresseföreningar är inte särskilt 
vanliga. Olika regler gäller för stöd till 
hälso- och sjukvården på ´humansi-
dan”, djurhälsovården respektive pa-
tient- och intresseföreningar. Men trots 
olikheterna i dessa är det ett genomgå-
ende tema att läkemedelsföretag inte 
får ge stöd till eller sponsra den ordi-
narie verksamheten.  Det är inte alltid 
lätt att avgöra vad som skall anses ut-
göra ordinarie verksamhet. IGMp har 
nu kommit med ett beslut som, trots att 
det avsåg samarbete med djurhälso-
vård, ger vägledning även för tolkning-
en av reglerna för samarbete med hu-
mansjukvården och med patient- och 
intresseföreningar. 

Ärendet W1635/16 gällde Intervet AB/
MSD Animals Healths medverkan vid 
Sveriges Veterinärförbunds utsänd-
ning till medlemmarna av medlem-
skort för 2016. I utsändningen fanns 
en annons för ett av företagets veteri-
närmedicinska läkemedel. Företaget 
ansåg att man inte sponsrat utskicket 
utan bara köpt en annonsplats i detta. 
Som stöd för detta hänvisade man till 
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den faktura för annonsen som företa-
get erhållit och där köp av annonsplats 
angavs. Men i utskicket som sådant 
tackade veterinärförbundet för att före-
taget gett stöd åt utskicket. IGMp fram-
höll därför att förbundet självt upp-
fattade företagets medverkan som ett 
stöd till utskicket samt att ett utskick 
av medlemskort otvivelaktigt är att se 
som ordinarie verksamhet. Intervet 
AB/MSD Animal Healths medverkan 
i utskicket utgjorde enligt IGMp otill-
låten sponsring.

Utöver de många reglerna om ut-
formning av läkemedelsinformation 
och företags marknadsuppträdande i 
övrigt innehåller LER också en rad reg-
ler av formell karaktär. Ett inslag i 
dessa som inte sällan blir föremål för 
prövning av IGM är reglerna om s.k. 
upphörandeuppmaningar. Tanken 
med dessa regler är att företagen i för-
sta hand skall försöka lösa tvister mel-
lan sig genom direkta kontakter med 
varandra. Huvudregeln är därför att ett 
anmälande företag skall visa att kon-
kurrenten man kritiserar inte kommer 
att beakta den framförda kritiken. Det-
ta innebär ibland att man måste avvak-
ta med att göra en anmälan till IGM till 
dess att konkurrenten publicerar nytt 
informationsmaterial. Saknas bevis för 
att det anmälda företaget inte avser att 
beakta eller i praktiken inte har beaktat 
framförd kritik skall IGM avvisa an-
mälan. Det innebär inte ett friande av 
det anmälda företaget utan endast att 
någon saklig prövning av anmälan inte 
kommit till stånd. 
Ärende W1634/16 gällde ett e-post-
meddelande från Sandoz AS med 
en prisjämförelse mellan Pregabalin 
Sandoz och Pfizers läkemedel Lyrica 
(pregabalin) där det sänkta priset på 
Pregabalin Sandoz GmbH var det cen-
trala budskapet. Detta hade sänts till 
en företrädare för en läkemedelskom-
mitté. Pregablin Sandoz och original-
produkten Lyrica skiljer sig i ett viktigt 
avseende såtillvida att endast Lyrica 
har indikationen neuropatisk smärta. 
Läkemedlen är inte heller utbytbara. 
I anmälan till IGMp gjorde Pfizer gäl-

lande att prisjämförelsen var reserva-
tionslös och att skillnaderna mellan 
läkemedlen inte framgick. Tvärtom 
framställdes de enligt Pfizer som helt 
likvärdiga. 

I sin anmälan till IGMp begärde och 
beviljades Pfizer undantag från kravet 
på upphörandeuppmaning. Detta är 
helt i sin ordning enligt praxis när det 
som här handlade om ett enskilt e-
postmeddelande inom ramen för en på-
gående diskussion inför beslut av en 
läkemedelskommitté. Emellertid fram-
kom det senare i ärendet att Pfizer två 
dagar före anmälan till IGMp faktiskt 
framfört motsvarande kritik direkt till 
Sandoz och där uppmanat Sandoz att 
kontakta mottagaren av e-postmedde-
landet för att förtydliga skillnaderna 
mellan Pregabalin Sandoz och Lyrica. 
Det framkom också att Sandoz gjort 
detta och mottagaren bekräftade att 
han var medveten om de aktuella skill-
naderna mellan de bägge läkemedlen.

IGMp var påtagligt kritisk mot att 
Pfizer gjort sin anmälan till IGM utan 
att avvakta svar från Sandoz på den 
framförda kritiken. Trots att IGMp ini-
tialt beviljat undantag från kravet på 
upphörandeuppmaning avvisade han 
Pfizers anmälan med motiveringen att 
företaget inte presenterat något bevis 
för att Sandoz fortsatt att marknadsfö-
ra Pregabalin Sandoz på det kritiserade 
sättet.

Ett ytterligare ärende där anmälaren 
var lite för snabb med sin anmälan är 
ärende W1633/16 där Bayer kritiserade 
Pfizer/Bristol Myers Squibb för infor-
mationen på en hemsida för det 
antitrombotiska läkemedlet Eliquis. I 
nu aktuellt avseende gällde kritiken att 
läkemedlet i strid med artikel 4 beteck-
nades som ”nytt”. Upphörandeuppma-
ningen hade skickats ca en vecka före 
julhelgen 2015. Medgivande av kritiken 
och ändring av hemsidan skedde dock 
inte förrän mot slutet av januari 2016. 
Bayer menade att detta var en alltför 
lång tidsutdräkt. Med hänsyn till att 
kontakterna mellan företagen förekom-
mit i anslutning till jul- och nyårshel-
gen delade dock IGMp inte den upp-

fattningen. Anmälan avvisades därför 
i den aktuella delen.

Det nyss behandlade ärendet avsåg 
också andra påståenden rörande Eli-
quis egenskaper och effekter. Kritiken 
avsåg närmare bestämt ett antal vikti-
ga reservationer i produktresumén 
som IGM ansåg måste återges i anslut-
ning till flera påståenden på hemsidan 
för att informationen skulle kunna an-
ses balanserad. I dessa delar fälldes 
hemsidan såsom stridande mot artikel 
2 och 4. IGMs beslut fattades sista da-
garna i april 2016 och några dagar in i 
maj meddelade Pfizer att beslutet ac-
cepterades. I en anmälan daterade den 
2 juni framhöll Bayer att informationen 
på hemsidan ifråga fortfarande inte 
ändrats på ett acceptabelt sätt (ärende 
W1643/16). Pfizer/Bristol Myers 
Squibb invände att det handlat om en 
omfattande översyn av informationen 
som krävde godkännande på flera oli-
ka håll inom de bägge företagen för att 
kunna genomföras. Företagen hävdade 
därför att ändringarna av informatio-
nen genomförts i rimlig tid

IGMp ansåg dock att det inte kunde 
ha varit alltför betungande att på erfor-
derliga ställen lägga till den väsentliga 
reservation som saknades i W1633/16 
för att informationen på hemsidan 
skulle bli balanserad och inte katego-
riskt generaliserande. Han ansåg där-
för att tidsutdräkten med justeringarna 
av hemsidan var oacceptabel. Pfizer/
Bristol Myers Squibb ansågs ha åsido-
satt det tidigare beslutet i W1633/16 ge-
nom att inte ändra aktuella påståenden 
på hemsidan inom rimlig tid. IGM-av-
giften sattes till 180 000 kr.

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB

anmälningsärenden
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