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Höga avgifter utdömda 
av IGMp och NBL
Under sensommaren och hösten har det kommit ovanligt få avgöranden från 
IGM/NBL. Sedan senaste numret av PI handlar det faktiskt om endast fem av-
göranden – två av NBL, ett av IGMp och två av IGMa. Det mest intressanta är de 
höga avgifter som satts ut av NBL och IGMp samt det ansvar som NBL ålägger ett 
läkemedelsföretag som tagit över marknadsföringsansvaret för ett läkemedel från 
ett annat företag. Här behandlas de bägge NBL-avgörandena samt ett beslut från 
IGMp respektive IGMa.

Läkemedelsföretags medverkan 
med olika annonser i annons- 
och temabilagor i dagspress ris-

kerar inte sällan att komma i konflikt 
med Regler för läkemedelsinforma-
tion (LER Kap 1). Ett ganska vanligt 
problem i dessa sammanhang är att 
företaget misslyckas i sin ambition 
att informera om specifika läkeme-
del utan endast presentera företaget 
som institution, t.ex. sin forskning på 
visst område. Det var frågan i IGMa:s 
ärende R089/16. AbbVie hade i en an-
nonsbilaga i Dagens Nyheter som av-
såg Radiumhemmets forskningsfonder 
infört en annons med rubriken ”Fokus 
på svårbehandlade patienter”. 

I annonsen återgavs en intervju med 
bland annat företagets forskningschef 
som inledningsvis i generella termer 
beskrev företagets forskningsområden, 
dock med en tydlig tonvikt på onkolo-
gi. Så långt förekom ingen information 
om enskilda produkter och annonsen 
kan i den delen ses som s.k. institutio-
nell reklam. Men andra hälften hade 
underrubriken ”Första läkemedlet i 
sitt slag” och där beskrevs tämligen 
ingående ett kommande läkemedel för 
svårbehandlade patienter med kronisk 
lymfatisk leukemi. Det beskrevs som 
en hämmare av BCL-2, ett antiapopto-

tiskt protein, samt sades det att läke-
medlet redan var registrerat i USA och 
att registrering i Europa beräknades 
vara klar vid årsskiftet.

Eftersom annonsen varit införd i en 
annonsbilaga i en dagstidning ansåg 
IGMa att den vände sig till allmänhe-
ten. Trots att något läkemedelsnamn 
inte angavs ansåg han det uppenbart 
att annonsens andra hälft gällde ett 
specifikt läkemedel. I den delen kunde 
annonsen inte ses som generell infor-
mation om företagets intressen inom 
onkologi. Han motiverade detta med 
att det i texten tydliggjordes vilken pa-
tientgrupp det kommande läkemedlet 
gällde, att verkningsmekanismen be-
skrevs, att det angavs att läkemedlet 
var nytt i sitt slag samt att det angavs 
att läkemedlet redan var registrerat i 
USA och att registrering i Europa vän-
tades inom endast några månader.

Även om AbbVies huvudsakliga syfte 
med annonsen varit att göra s.k. in-
stitutionell reklam var enligt IGMa 
annonsens senare hälft så tydligt 
produktcentrerad att den i den delen 
utgjorde läkemedelsinformation. Ef-
tersom det handlade om ett läkemedel 
som ännu inte fått marknadsförings-
tillstånd samt om ett läkemedel som 

naturligtvis skulle komma att bli re-
ceptbelagt ansågs AbbVie ha brutit 
mot dels prelanseringsförbudet dels 
förbudet mot att rikta information för 
receptbelagda läkemedel till allmän-
heten som finns i artikel 102 i Regler 
för läkemedelsinformation. AbbVies 
övertramp ansågs vara av normalgra-
den och företaget ålades en IGM-avgift 
om 90.000 kr.

En av de äldsta och samtidigt tydli-
gaste bestämmelserna i Regler för lä-
kemedelsinformation är artikel 15 (LER 
kap 1 avd 1) som säger att information 
rörande nya rön om allvarliga biverk-
ningar, begränsningar ifråga om in-
dikationer eller beslut om indragning 
av tillverkningssatser eller läkemedel 
ska utsändas i form av särskild skri-
velse. Det anges också att beteckning-
en ”viktig meddelande” eller liknande 
uttryck endast får användas för sådana 
utsändningar. 

IGMp (W1651/16) uppmärksammade 
att Novartis i ett brevutskick märkt 
”viktig information” sänt informa-
tion om en prissänkning för ögonlä-
kemedlet Lucentis. Novartis medgav 
omedelbart att man gjort fel. I sådana 
fall är det inte ovanligt att IGMp skri-
ver av ett ärende utan beslut om IGM-
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avgift. Så skedde dock inte i detta fall 
och IGMp framhöll att uttrycket ”vik-
tigt meddelande” och liknande måste 
användas med stor försiktighet i läke-
medelsinformation för att undvika att 
sådana termer förlorar sin speciella 
innebörd. Han ansåg därför att Novar-
tis överträdelse av artikel 15 i Regler 
för läkemedelsinformation var att be-
trakta som allvarlig och satte avgiften 
till 140.000 kr.

Marknadsföringen av Voltaren (både 
gel och kapslar) har under en följd av 
år varit föremål för bedömning i ett 
ganska ansenligt antal ärenden hos 
både IGMa och NBL. Anmärkningar-
na har avsett olika frågor, men en som 
återkommit i många av ärendena är att 
produkten på olika sätt framställts som 
målsökande, dvs att dess smärtstil-
lande och antiinflammatoriska effekt 
skulle påverka kroppen endast på det 
ställe där man har ont. IGMa och NBL 
har i samtliga fall kommit fram till att 
läkemedlets produktresumé inte ger 
något stöd för påståenden med denna 
innebörd. Det senaste ärendet röran-
de detta gäller NBL1032/16 där GSK 
Healthcare överklagat IGMa:s beslut 
i R085/16. 

Ärendet gällde TV-reklam för Vol-
taren gel där det bland annat sades 
att gelen ”dras till det inflammerade 
området, där den lindrar smärtan och 
dämpar inflammationen”. Såväl IGMa 
som NBL ansåg att formuleringen på 
samma sätt som motsvarande formu-
leringar i tidigare ärenden förmedlade 
intrycket av målsökande egenskaper 
hos läkemedlet. GSK hade framhållit 
att avsnittet farmakologiska egenska-
per i produktresumén ändrats sedan 
de tidigare ärendena avgjordes och 
gjorde gällande att denna ändring nu 
gav stöd för påståendena i marknads-
föringen. Emellertid ansåg såväl IGMa 
som NBL att dessa ändringar inte var 
tillräckliga som stöd för påståenden 
om målsökande egenskaper hos Vol-
taren. GSK ansågs ha åsidosatt de ti-
digare IGMa- och NBL-besluten och 

företaget ålades en sammantagen IGM- 
och NBL-avgift om hela 440.000:-. Den 
exceptionellt höga avgiften förklaras 
av att det i ett tidigare ärende också 
varit fråga om åsidosättande av beslut 
från IGMa eller NBL och marknadsfö-
raren ålades då att betala en avgift i 
storleksordningen 200.000 kr. De sam-
manlagda sanktionsavgifterna för de 
felaktigt påstådda målsökande egen-
skaperna hos Voltaren torde därför nu 
ligga kring en kvarts miljon kronor.

En sak man bör notera är att i alla ti-
digare ärenden har det varit Novartis 
som ansvarat för marknadsföringen 
och ålagts att betala de tidigare sank-
tionsavgifterna.  För något år sedan 
tog dock GSK Healthcare över alla No-
vartis OTC-produkter. Detta var alltså 
första gången GSK stod som svarande-
företag i ett ärende rörande marknads-
föring av Voltaren. Detta förhållande 
nämns inte ens i NBL:s beslut och det 
sägs i beslutet att GSK Healthcare tidi-
gare fällts av NBL för påståenden om 
målsökande egenskaper. Nämnden har 
uppenbart inte alls reflekterat över om 
det förhållandet att det nu faktiskt var 
ett annat företag som stod för mark-
nadsföringen kunde ha betydelse för 
storleken på avgiften man satt ut. Detta 
måste tolkas som att ett företag som tar 
över marknadsföringsansvaret för ett 
befintligt läkemedel fullt ut tar över 
ansvaret för eventuella fel som tidi-
gare marknadsförare av läkemedlet 
må ha fällts för av IGM och/eller NBL. 
När man tar över ett läkemedel från 
ett annat företag finns det alltså all 
anledning att noga kontrollera om det 
finns en historia med läkemedlet hos 
IGM/NBL så att man inte gör samma 
eller liknande fel som förekommit ti-
digare. Databanken på LIF:s hemsida 
med beslut av IGM och NBL är då det 
naturliga hjälpmedlet.

Artikel 4 i Regler för läkemedelsinfor-
mation innehåller det centrala kravet 
på att läkemedelsinformationen skall 
vara vederhäftig och att den, genom 
t.ex. antydningar, överdrifter, uteläm-

nanden eller oklart framställningssätt, 
inte får vara ägnad att vilseleda. För 
vissa slag av påståenden såsom ”bätt-
re”, ”effektivare” och ”säker” krävs att 
dessa skall vara underbyggt på ett kva-
lificerat sätt. Det är alltså inte tillräck-
ligt att hänvisa till de basala kraven för 
att produkten har kunnat registreras 
som läkemedel.  Till detta slag av på-
ståenden kan man nu föra ytterligare 
ett slag av påstående. 

Ärendet NBL1031/16 gällde informa-
tion för Meda AB:s adrenalinpenna 
Epipen. Där förekom formuleringen  
”Dokumenterad effekt i en livshotan-
de situation”. Meda motiverade denna 
med att produkten är indicerade för 
”akutbehandling av allvarlig allergisk 
reaktion (anafylaxi) mot t.ex. insekts-
stick eller bett, födoämnen, läkemedel 
eller andra allergener, samt idiopatisk 
eller ansträngningsutlöst anafylaxi”, 
dvs en odiskutabelt livsfarlig situation. 
NBL ansåg dock att formuleringen var 
oklar och att den kan uppfattas som 
att det inte endast handlar om en hän-
visning till produktresumén, utan att 
det är någon annan dokumentation 
som avses. Enligt NBL krävdes alltså 
för påståendet ifråga ytterligare doku-
mentation utöver den dokumentation 
som legat till grund för registreringen.

Formuleringen ansågs därför vilse-
ledande och stridande mot artikel 4 i 
avdelning 1, kapitel 1 i LER. Eftersom 
Meda inte är medlem av LIF eller nå-
gon annan organisation som är bunden 
av läkemedelsbranschens system med 
LER, IGM och NBL utgick ingen sank-
tionsavgift.

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB



   pharma industry nr 1 –13   49  pharma industry nr 1 –13  49

Pharmajobb.se 
Där hittar du ditt nästa jobb i läkemedelsindustrin. Det 
har verkligen blivit fart på rekryteringen via Pharmajobb.se 
I snitt är det ungefär fem nya tjänster per vecka. Gör som 
1850 andra, förvissa dig om att du får nyhetsbrevet med 
veckans platsannonser. Anmäl dig på www.pharmajobb.se 
eller maila redaktionen@pharmaindustry.se 

Dessutom laddar du ned Pharmajobb-appen i appstore 
eller på androidmarket. Med detta ordnat är det bara en tids-
fråga innan du har din nästa anställning ordnad.

Detta innebär såklart att Pharmajobb.se är rätt ställe för Dig 
som söker personal också.

Pharma Industry Publishing AB, Tyra Lundgrens väg 6, 134 40 Gustavsberg, 
Tel 08 - 570 10 520, Fax 08 - 570 10 521, email redaktionen@pharma-industry.se, 

www.pharma-industry.se




