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anmälningsärenden

Förändringar i läkemedels-
branschens etiska system
En mer än fyrtioårig institution inom läkemedelsbranschens etiska system har 
upphört. Från årsskiftet har de uppgifter som utförts av Läkemedelsindustrins 
informationsgranskningsman (IGM) tagits över av den nyinrättade Informations-
granskningsnämnden (IGN). 

Informationsgranskningsmannen 
har sedan 1973 ansvarat för fortlö-
pande övervakning av läkemedels-

branschens marknadsföring. Under 
årens lopp har ytterligare uppgifter 
tillförts granskningsmannen som lett 
till en totalt sett mycket omfattande 
verksamhet. Trots detta har totalt en-
dast fem personer innehaft funktionen 
och då har vi under senare år ändå haft 
två granskningsmän som arbetat pa-
rallellt (IGMp och IGMa). 

Den nya organisationen med en 
nämnd som fattar besluten istället för 
enskilda personer lär dock sett från fö-
retagens utgångspunkter inte innebära 
några större praktiska förändringar. 
Detta gäller särskilt som de tre perso-
ner som tillsvidare utgör IGN är väl-
kända i branschen och utomordentligt 
erfarna i tillämpningen av Läkemedels-
branschens Etiska Regler (LER). Ordfö-
rande i nämnden är LIFs Compliance 
Officer (CO) Rikard Pellas och de två 
ledamöterna är tidigare IGMp Doc Gö-
ran Wennersten och tidigare IGMa 
Apotekare Lars Rönnbäck. Samtidigt 
med inrättandet av IGN har också ge-
nomförts några praktiskt betydelseful-
la justeringar som jag behandlar avslut-
ningsvis i artikeln.

Informationsgranskningsnämnden 
(IGN)
Enligt stadgarna för IGN består nämn-
den av ordförande samt minst två och 
högst fyra ledamöter. Ordföranden 

skall vara LIFs Compliance Officer. 
Minst en ledamot skall vara legitime-
rad läkare, ha klinisk specialitet eller 
motsvarande samt ha klinisk erfaren-
het. Minst en ledamot skall ha kvalifi-
cerad utbildning inom hälso- och sjuk-
vård med betydande och allsidig erfa-
renhet samt ha insikter i marknadsrätt. 
LIFs styrelse kan utse vice ordförande 
samt högst två suppleanter, som skall 
ha samma kompetens som de ledamö-
ter de skall ersätta. 

Till en början har LIF alltså nöjt sig 
med att utse endast två ledamöter. En 
gissning är att man relativt snart kan 
komma att utse en eller två supplean-
ter. Jag menar att det vore klokt att ock-
så utse en vice ordförande. Utan supp-
leanter eller ytterligare ledamöter ris-
kerar IGN att inte vara beslutsför. Med 
den nuvarande minimala sammansätt-
ningen måste nämligen ordföranden 
och bägge ledamöterna närvara för att 
nämnden enligt sina stadgar skall vara 
beslutsför. 

Det kan vidare uppkomma jävssi-
tuationer för ordföranden eller någon 
av ledamöterna som gör att IGN med 
den nuvarande minimala sammansätt-
ningen inte kan behandla ett ärende. 
Risken för en sådan situation gäller tro-
ligen främst IGNs ordförande som en-
ligt stadgarna på begäran av läkeme-
delsföretag kan ge allmänna råd om 
ännu inte genomförda marknadsfö-
ringsåtgärder. Även om sådana råd inte 
utgör bindande förhandsbesked skulle 

IGNs ordförande vara jävig om det dy-
ker upp ett ärende som gäller en mark-
nadsföringsåtgärd som föregåtts av så-
dan rådgivning. Med den ännu mini-
mala sammansättningen av IGN kan 
man då inte behandla ärendet utan 
måste utan saklig prövning överföra 
det till NBL. Med ytterligare ledamöter 
och utsedd vice ordförande skulle dock 
ett sådant ärende kunna prövas av 
IGN. 

IGNs uppgifter är desamma som 
IGM har haft – dvs marknadsbevak-
ning, ärendebedömning, förhands-
granskning enligt artikel 102 i Regler 
för läkemedelsinformation (vissa hem-
sidor som vänder sig till allmänheten 
samt vaccinationskampanjer riktade 
till allmänheten) samt ovan nämnda 
allmänna råd som kan ges av IGNs ord-
förande ensam. Reglerna om vem som 
kan göra en anmälan till IGN är desam-
ma som gällde för anmälan till IGM. 
Anmälan kan således göras av enskild 
person, läkemedelsföretag, annat före-
tag samt organisation. 

Vidare kan LIFs CO för prövning i 
IGN anmäla överträdelse av beslut en-
ligt § 4.7 i stadgarna – dvs beslut som 
han fattat rörande olämplig plats för ett 
planerat arrangemang. Men eftersom 
LIFs CO är ordförande i IGN kommer 
nämnden, med den nuvarande mini-
mala sammansättning, aldrig att kun-
na pröva ett sådant ärende på grund av 
det jäv som då uppkommer. Ärenden 
angående överträdelser av sådana be-
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slut av LIFs CO har dock inte förekom-
mit tidigare när sådana skulle prövas 
av IGM. Någon egentlig praktisk bety-
delse torde risken för sådana jävssitua-
tioner därför inte ha. 

Nyhet rörande upphörande-
uppmaning
Systemet med att en anmälan till IGN, 
som görs av ett konkurrerande läkeme-
delsföretag, normalt skall ha föregåtts 
av en upphörandeuppmaning till det 
företag vars marknadsföringsåtgärd 
ifrågasätts, bibehålls. Men kraven på 
det anmälande läkemedelsföretaget 
har skärpts såtillvida att anmälan till 
IGN nu skall inges senast inom en 
månad från det man har mottagit ett 
bestridande av sin upphörandeuppma-
ning. I arbetsordningen för IGN/NBL 
(p 22) anges att en anmälan får avvisas 
om den inkommit senare än en månad 
efter det att uppgörandeuppmaning-
en bestridits av svarandeföretaget. 
Formuleringen ”får avvisas” innebör 
motsattsvis att en senare anmälan inte 
nödvändigtvis skall avvisas. Man tor-
de dock kunna utgå från att IGN kom-
mer att vara restriktiv med att utnyttja 
den möjligheten och att det kommer att 
ske endast i särskilt kvalificerade och 
allvarliga fall. När ett läkemedelsföre-
tag avser driva ett ärende mot en kon-
kurrent finns det därför nu anledning 
att tidigt tänka igenom om man skall 
vara beredd att föra det vidare efter en 
upphörandeuppmaning som bestridits 
och planera för att det kan krävas en 
hel del arbete för att i en IGN-anmälan 
bemöta de argument svarandeföreta-
get kan komma att föra fram i ett svar 
på upphörandeuppmaningen.

Varning
En annan nyhet är att i ärenden som tas 
upp inom ramen för IGNs marknads-
bevakning och där överträdelsen kan 
anses som ringa skall varning utfärdas 
och svarandeföretaget ges möjlighet 
att vidta rättelse innan slutligt beslut 
fattas. Varning utfärdas av nämnden 
eller av dess ordförande. Om svaran-
deföretaget efter varning upphör med 
marknadsföringsåtgärden eller vidtar 

rättelse kan nämnden eller ordföran-
den själv avskriva ärendet. Sådana 
avskrivningsbeslut föranleder ingen 
avgift och är inte heller offentliga.

Avslutande kommentar
Åtgärden att ersätta IGM med en 
nämnd är enligt min mening av godo. 
De stundom både juridiskt och medi-
cinskt mycket svåra bedömningar som 
ärenden enligt LER medför lämpar sig 
bättre för att diskuteras i grupp än att 
avgöras av en enskild person. De få 
personer som verkat som IGM har vis-
serligen under åren gjort att utomor-
dentligt kvalificerat arbete men på sikt 
tror jag det hade varit svårt att hitta 
enskilda personer som är villiga att ta 
på sig det grannlaga arbete det hand-
lar om. Med en grupp om flera perso-
ner som gör bedömningarna har man 
bättre utsikter att bibehålla eller att till 
och med förbättra den höga kvalitet 
som kännetecknat IGMs verksamhet.

Även införandet av en preskrip-
tionstid för anmälan till IGN efter det 
att en upphörandeuppmaning bestri-
dits anser jag vara en bra förändring. 
Jag har själv som konsult åt företag va-
rit med om att företag inkommit med 
en anmälan till IGM lång tid efter det 
att man fått svar på upphörandeupp-
maning. Att länge dröja med en anmä-
lan har kunnat leda till att svarandefö-
retaget uppfattat det som att det anmä-
lande företaget godtagit de justeringar 
av marknadsföringen man ställt i utsikt 
och att tvisten med konkurrenten där-
för är ur världen. Sena anmälningar 
har då kunnat leda till omfattande ex-
traarbete och kostnader som upplevts 
som tämligen onödiga. Genom införan-
det av kravet på IGN-anmälan senast 
en månad efter mottagandet av svaret 
på en upphörandeuppmaning tvingas 
det anmälande företaget att ”smida 
medan järnet är varmt” vilket måste 
ses som en klar fördel.

Möjligheten till varning i ärenden 
av mindre vikt som tas upp inom ra-
men för marknadsbevakningen kan 
också ses som en bra utveckling. Efter-
som möjligheten att skriva av ärenden 

om svarandeföretaget accepterar kriti-
ken och utlovar omedelbar rättelse 
kvarstår, synes det som varning är av-
sett att användas i en del fall av baga-
tellkaraktär där IGM tidigare trots allt 
fattat slutligt beslut och satt ut avgift 
– inte sällan nedsatt. Det kan nog vara 
bra men förutsätter att IGN använder 
möjligheten till varning i just sådana 
fall och inte i sådana där IGM tidigare 
skulle ha skrivit av utan slutligt beslut 
och avgift. Det blir intressant att följa 
utvecklingen här. 
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