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Tänd ljus!
Sista utgåvan av Pharma Industry kommer ut nu i den absolut      

mörkaste tiden på året. Men det är också adventstiden, så passa       
på  att slösa med tända ljus och vänd mörkret till något mysigt. 

Förhoppningsvis bidrar denna utgåva till sprida lite ljus över läget i 
läkemedelsindustrin. Visste ni att det är 50 år sedan LER, vår frivilliga 
självreglering, kom ut i sin första form. Det skriver Anna Holmström, LIF       
lite om. Istället för ett traditionellt läkemedelsföretag har vi besökt Karolinska 
Innovations för att se hur det står till med den akademiska life science-
forskningen. 

Vi får också lära oss om vad det innebär att arbeta agilt. Anders Fresk 
skriver en bra artikel om denna flexibla syn på ledarskap och företagande    
och ger en del praktiska råd för att komma i gång.  Vi på PI kan ju skryta med 
att vi jobbat agilt sedan 1998 men å andra sidan är det nog betydligt lättare i 
ett litet bolag som vårt, jämfört med ett stort internationellt läkemedelsföretag, 
men det finns nog en del att inspireras av även för de stora drakarna. 

Vi har också hängt med på NLSDays som ägde rum i Malmö tidigare i    
höst. Vi presenterar ett referat från dagarna här i PI. Vår ”egen” digitala strateg 
fortsätter att ta med oss på en resa i det digitala landskapet och beskriver 
i en artikel varför det är så viktigt med SEO, det vill säga Search Engine 
Optimization. 

Vi har även en artikel på engelska denna gång. Det Öresundsregionala 
samarbetet inom ramen för Medicon Valley är ett exempel på att en utveckling 
där samarbete över gränserna är möjlig. Klusterorganisationen Medicon 
Valley Alliance (MVA) presenterar ett antal nyckelfaktorer för framgångsrika 
forskningssamarbeten som stärker konkurrenskraften i svensk och dansk life 
science.

Det var några axplock ur ett som vanligt välfyllt nummer av PI. 
Vi har för övrigt just genomfört den femte upplagan av vår utbildning 

i Market Access. Ett område där intresset bara verkar öka. Vi kommer 
genomföra en utbildning till 1–2 april. Den är redan halvfull så passa på         
att boka. 

Om det är något annat område där ni känner ett starkt behov av utbildning, 
hör av er till oss så kanske vi kan undersöka möjligheterna att utveckla en 
utbildning inom det området.

Trevlig advent!

Niclas Ahlberg
Chefredaktör
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Takeda (och Shire) nu under samma tak 
i Stockholm

Integrationen av Takeda och Shire har nått ett 
steg längre i och med att alla medarbetare nu sit-
ter i samma lokaler på Vasagatan i Stockholm. 
Det sammanslagna företaget i Sverige leds se-
dan några månader tillbaka av Vatroslav Mateljic. 
Fokus för honom är att erbjuda patienter och vår-
den innovativa lösningar genom att dra full nytta 
av den gemensamma kompetens sammanslag-
ningen skapat.

I början av 2019 slogs läkemedelsbolagen Ta-
keda och Shire samman för att bilda ett globalt 
läkemedelsföretag med fokus på forskning och 
utveckling inriktad på specifika behandlingsområ-
den för sällsynta sjukdomar där behandlingsalter-
nativ saknas, samt inom onkologi, gastroentero-
logi och centrala nervsystemet (CNS). Nu tar 
man nästa steg för att integrera bolagen i och 
med att alla medarbetare flyttat samman till ett 
gemensamt kontor på Vasagatan i Stockholm.

– Flytten är en viktig milstolpe i integrationen 
och utvecklingen av det nya Takeda. Vi kommer 
nu ännu bättre kunna fokusera våra resurser till 
att hjälpa patienter och vården med innovation 
och effektiva behandlingslösningar, säger Va-
troslav Mateljic, vd för Takeda i Sverige.

Vatroslav Mateljic tillträdde som ny vd för Ta-
keda i Sverige i våras och kommer ursprungligen 
från Kroatien, han är utbildad läkare och har en 
akademisk examen inom Business Economics. 
Han har varit verksam inom läkemedelsbrans-
chen sedan 1998 bland annat som landschef på 
AstraZeneca i Kroatien, Bosnien-Hercegovina. 
Han har varit anställd inom Takeda sedan 2012 i 
ett flertal olika roller i Sydosteuropa, såsom 
Commercial Lead och landschef. Han kommer 
närmast från den rollen i Kroatien och Slovenien.

Källa: Takeda

Två traineer till LIF

I oktober startade den första omgången av LIF:s 
trainee-program. De två utbildningsplatserna gick 
till Sofia-Maria Annell och Caroline Nabavieh, som 
under 18 månader kommer att få skräddarsydd 
kunskap och det kontaktnät som behövs för att ta 
steget in i yrkeslivet och göra karriär på ledande 
positioner inom läkemedelsindustrin, styrning av 
hälso- och sjukvården eller statliga myndigheter.

Sofia-Maria Annell 
har precis avslutat 
sina studier på Karo-
linska Institutet där 
hon gick masterpro-

grammet i bioentreprenörskap och kandidatpro-
grammet i biomedicin.

Caroline Nabavieh tog nyligen sin juristexamen 
vid Stockholms universitet där hon bland annat för-
djupade sig i konkurrensrätt och business and hu-
man rights.

Källa: LIF

 Jakob Tellgren invald i LIF:s styrelse

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, har valt in Jakob 
Tellgren, i styrelsen. Jakob Tellgren är Vice President 
och ansvarig för MSD i Norden och Baltikum.

Jakob Tellgrens starka drivkraft är att vi behöver 
fortsätta investera i life science i Norden och Balti-
kum för att fortsätta behålla försprånget inom områ-
det. 

– MSD som global aktör är intresserade av både 
det digitala klimatet och de forskningsresurser Sve-
rige erbjuder i form av teknisk kompetenshöjd, sys-
temstruktur, tillgångar som kvalitetsregister och häl-
sodata samt en framtidsaspirerande vision. Det är 
helt avgörande för läkemedelsindustrin och självkla-
ra frågor för LIF framöver, säger Jakob Tellgren.

Jakob Tellgren har även varit del av företagets di-
gitala transformation och ser stora möjligheter i nya partnerskap med till exempel 
tech-industrin. Han började på MSD redan 2001 och var vd för MSD i Sverige 
under åren 2014–2016. Under sin tid som vd var han en drivande kraft i att flytta 
företaget till Hagastaden i Stockholm för att komma närmare kunderna och sitta 
mitt i det växande life science-klustret runt Karolinska Institutet och Karolinska 
Universitetssjukhuset. Jakob Tellgren var även en av arkitekterna bakom det lång-
siktiga partnerskapet mellan Karolinska Institutet och företagets globala forsk-
ningsavdelning CORE, som signerades 2016.

I styrelsen för LIF ingår för närvarande ledamöterna:
Malin Parkler, Pfizer (ordförande) 
Linn Mandahl, Abbvie AB (vice ordförande) 
Amy van Buskirk, Roche AB 
Anna-Kaija Grönblad, Sanofi AB 
Björn Berglund, Swedish Orphan Biovitrum AB 
Iddo Leshem, Bristol-Myers Squibb AB 
Jakob Tellgren, Merck Sharp & Dohme AB 
Johan Ström, Biogen Sweden AB 
Judith Love, Novartis Sverige AB 
Michelle Werner, AstraZeneca AB 
Niclas Karlsson, GlaxoSmithKline AB 
Niels Abel Bonde, Novo Nordisk Scandinavia AB 
Tashia Lentz, Astellas Pharma AB 
Tomer Feffer, Bayer AB

Källa: LIF

notiser och pressklipp
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Peter Leander ny kommunikationschef på LIF

Peter Leander har gedigen erfa-
renhet av kommunikation, PR och 
public affairs inom läkemedels-
branschen och kommer närmast 
från en tjänst som Senior Corpora-
te Affairs Manager på Pfizer. Han 
har även tidigare arbetat som kom-
munikatör på LIF med tyngdpunkt 
på digi ta la kanaler och publ ic 
affairs. Dessutom har han en bak-
grund inom politiken i rollen som 
kampanjchef hos Moderaterna.
Källa: LIF

Add Health Media fördubblar säljteamet och                            
stärker upp organisationen
När Add Health Media förstärker säljorganisationen tar man in stjärnor från bland 
annat läkemedelsindustrin och mediebranschen, däribland Orifarm och Bonnier 
Healthcare. Samtidigt kompletterar man organisationen med såväl fältsäljare som 
marknadskoordinator.

Pontus Ström, Ralf Netterlid, Catarina Divjak, Riad Lindholm, Dennis Zirath, 

Lisa Miksell

Tidigare i år förvärvade Add Health Media en digital byrå och nu växer personal-
styrkan ytterligare.

Lisa Miksell har 15 år i läkemedelsbranschen och kommer närmast från läkeme-
delsbolaget Orifarm där hon var marknadschef. Hon menar att det ska bli spän-
nande med en ny bransch, nya spännande produkter och nya kunder.

Tillsammans med Rikard Ekberg kommer Lisa Miksell och även Dennis Zirath 
utgöra key account manager-teamet på Add Health Media.

För att ytterligare stärka upp tar man även in två account managers, båda med 
en bred bakgrund inom media. Catarina Divjak har arbetat på byråsidan med SEO 
och konverteringsstrategier och Riad Lindholm har arbetat tio år inom försäljning, 
bland annat på Metro som Senior Account Manager och Team Leader New Busi-
ness.

Add Health Media får även en dedikerad fältsäljare i Ralf Netterlid som kommer 
att bli ansiktet utåt för landets vård- och tandvårdsmottagningar där man får möjlig-
het att ta del av bland annat väntrums-tv.

Inhouse förstärks genom Pontus Ström som får rollen som junior koordinator 
och arbetar med produktion och redaktion. Med en kandidatexamen inom kommu-
nikation och PR från Karlstad Universitet med fokus på kommunikation i sociala ka-
naler, projektledning och event är rollen som klippt och skuren.

För Add Health Media innebär det här att man går in i en ny, expansiv fas med 
siktet inställt på inget mindre än ytterligare framgångar.

Källa: Add Health Media

notiser och pressklipp

Amy Arthur ny vd för Boehringer 
Ingelheim AB
Amy Arthur har utsetts till ny chef för läkemedels-
företaget Boehringer Ingelheim i Sverige. De se-
naste sexton åren har hon arbetat inom olika 
verksamhetsområden inom Boehringer Ingel-
heim, bland annat på det regionala huvudkontoret 
med Holland som bas.

Amy Arthur har arbetat med ett flertal av de te-
rapiområden som Boehringer Ingelheim fokuserar 
på, som diabetes och sjukdomar i andningsorga-
nen. Amy Arthur blev chef för Sverigekontoret i 
Stockholm i augusti och ser med tillförsikt fram 
mot sitt nya uppdrag. Boehringer Ingelheim är ett 
familjeägt företag som grundades redan 1885. I 
dag är det ett av världens 20 största läkemedels-
bolag med drygt 50.000 anställda världen över. 
Företaget driver egen forskning och investerar år-
ligen cirka 3,2 miljarder EUR i forskning och ut-
veckling. Amy Arthur har tidigare arbetat i flera 
europeiska länder. Hon kommer ursprungligen 
från Storbritannien. 

– Sverige lockar mig framför allt med sin tydli-
ga ambition att driva innovation, inte minst inom 
hälso- och sjukvårdsområdet. Jag ser fram emot 
att leda verksamheten mot fortsatt tillväxt och 
ökad patientnytta i fokus, säger Amy Arthur, vd 
för Boehringer Ingelheim AB. 

Boehringer Ingelheim är verksamt inom en rad 
medicinska områden. Fokus ligger inom fyra 
forskningsområden där det finns stora medicin-
ska behov: 
• Kardiometabola sjukdomar 
• Sjukdomar i det centrala nervsystemet  
• Immunologi och andningsorganens sjukdomar  
• Cancer 

Källa: Boehringer Ingelheim
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Nyckelfrågor inför den forskningspolitiska 
propositionen

Vad krävs av politiken för att Sverige ska kunna 
leverera högre utbildning och forskning av högsta 
kvalitet? Det är en av frågorna som diskuteras 
när ministern för högre utbildning och forskning, 
riksdagsledamöter samt experter från akademi, 
näringsliv, vård och patientorganisationer möts 
för att diskutera nyckelfrågor för den forsknings-
politiska propositionen. I samband med riksdags-
seminariet släpper Forska!Sverige även en ny 
rapport om värdet av forskning.

Forska!Sverige har blivit inbjuden att hålla ett 
seminarium i riksdagen tillsammans med RIFO 
(Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare).

– Kommande proposition ger regeringen en 
möjlighet att stärka förutsättningarna för att Sveri-
ge ska kunna hävda sig som kunskapsnation och 
därmed ha en bas för framtida konkurrenskraft och 
välstånd. Under seminariet fokuserar vi på nyckel-
frågor i det arbetet och en panel av aktörer från 
akademi, näringsliv, vård och patienter kommer ge 
exempel på vilka strukturella föränringar som krävs, 
säger Anna Nilsson Vindefjärd, grundare och ge-
neralsekreterare, Forska!Sverige.

I samband med riksdagsseminariet lanserar 
Forska!Sverige en ny rapport: ”Kostnad av ohälsa 
& Värdet av medicinsk forskning och utveckling”.

– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till 
beslut om att öka investeringarna i medicinsk 
forskning och utveckling samt att genomföra nöd-
vändiga strukturella förändringar. Sverige behö-
ver stark medicinsk forskning för att trygga med-
borgares rätt till bästa möjliga vård och bemöta 
utmaningarna med ohälsa och ökade vårdkostna-
der, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Källa: Forska!Sverige

Strategiskt partnerskap positionerar Sverige och Norden                
i framkant för hälsodata

Den 12 november samlades internationella forskare och experter inom utfalls-
forskning och patientcentrerad vård på Karolinska Institutet för att diskutera 
patientdriven utveckling av läkemedel, svenska kvalitetsregister, hälsodata och 
dess roll i forskningen, samt hur patienten bäst kan involveras för att optimera 
vården.

– Sverige ligger i framkant när det gäller utfallsforskning, hälsodata och att 
verkligen ta vara på patientens upplevelser. Det är en av grunderna till att vi dis-
kuterar forskningsfrågor tillsammans med svenska experter och att vi investerar 
i Sverige, säger Cyril Schiever, Europachef för MSD.

Strategiskt partnerskap levererar resultat

Mötet sker inom ramen för ett strategiskt partnerskap mellan Karolinska Insti-
tutet och MSD:s centrum för utfallsforskning (CORE).

–För oss är det viktigt att kunna bidra till den patientnära forskningen tillsam-
mans med MSD. Samarbetet bygger på en flexibel modell där nya projekt ska-
pas gemensamt och där patienten står i fokus, säger professor Richard Cow-
burn, ansvarig för näringslivssamverkan vid Karolinska Institutet och projektle-
dare för det strategiska partnerskapet.

Partnerskapet som invigdes i november 2016 sätter medicinska vårdresultat 
i fokus inom tre övergripande teman: patientinspirerad forskning, studier i ana-
lys och metodologi med fokus på patientens deltagande samt innovativa sjuk-
domsbaserade register. Idag finns pågående forskningsprojekt inom onkologi, 
vacciner, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och metabolism och de första 
resultaten bearbetas inför publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Unika förutsättningar attraherar globalt intresse
Att ta hänsyn till patienternas verkliga upplevelse av vården och den behand-
ling de får, har blivit en viktig nyckel för att optimera vården. Sverige är ett före-
gångsland när det gäller att inhämta patientupplevelser via digitala verktyg och 
att stärka vården via utfallsforskning, s.k. Real World Evidence (RWE)-forsk-
ning.

Om Real World Evidence-forskning, utfallsforskning

RWE-forskning är data som speglar dagliga erfarenheter i vården bland män-
niskor som ofta kan ha mer komplicerade medicinska och sociala förhållanden 
än de som medverkar i kliniska prövningar. I förlängningen hjälper RWE-forsk-
ningen vårdgivaren att rikta förskrivningen av en viss medicin till patienter som 
verkligen har nytta av den och därmed undvika förskrivning till patienter som 
kanske inte svarar på behandling eller som löper risk för biverkningar. Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och landsting/regioner efterfrågar 
information från användning i klinisk verklighet samt hälsoekonomiska data i allt 
större utsträckning och därmed blir denna sorts forskning allt mer relevant för 
beslut om godkännande och ersättningsberättigande för läkemedel i Sverige. 
En liknande utveckling finns i många andra länder och RWE-forskning är där-
för ett viktigt utvecklingsområde i stora delar av världen.

Källa: MSD

notiser och pressklipp



Här hittar du leverantörer som anser sig vara specialister 
på vår bransch och de förhållanden vi arbetar inom.          
Du går in via Pharma-industry.se. 

 
 

Ni kan söka efter den tjänst ni behöver hjälp med. 
Chansa inte, anlita en specialist som kan din bransch. 

De företag som har anmält sig för medverkan i 
Leverantörsboken är:

Hitta specialistleverantörerna!
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marknadsföring

Läkemedelsbranschens     
Ingen annan bransch i Sverige är så hårt reglerad som läkemedelsindu-
strin. Grundplattan är läkemedelslagen, som kompletteras med rigorösa, 
detalj erade regler som genomsyrar alla aspekter av kontakterna med sjuk-
vården och patienterna, marknadsföringen och informationen om preparat 
och behandlingar. Och det är branschen själv som tagit fram regelverket. I 
år fyller denna frivilliga självreglering 50 år.



   pharma industry nr 4-19   15

Läkemedelsbranschens etiska 
regelverk LER gäller för alla fö-
retag som är med i LIF eller de 

tre andra branschföreningarna inom 
området som också valt att ansluta sig. 
Men det täcker i realiteten hela indu-
strin; de flesta som inte är medlemmar 
följer regelverket ändå.  

Sverige var tidigt ute, självregle-
ringssystemet infördes redan 1969. 
Först innefattade det regler för hur och 
vilka företagen får informera om läke-
medel. Genom decennierna har det i 
dag 50-åriga regelverket byggts på med 
internationella branschorganisationers 
bestämmelser men också regler för hur 
samverkan får ske mellan läkemedels-
industrin och hälso- och sjukvården, 
organisationer, politiker, patientfören-
ingar med flera som LIF tagit fram. 
Bland annat måste ekonomiska ersätt-
ningar som konsultarvoden från före-
tag till organisationer och personal 
inom hälso- och sjukvård redovisas i 
en öppen databas på LIF:s hemsida och 
vad branschen får bekosta regleras 
hårt. Till exempel får man inte stå för 
resa och logi för läkare som deltar på 
vetenskapliga kongresser.

För att hålla LER uppdaterat och i 
samklang med samhällets förändring-
ar, bland annat digitaliseringens intåg, 
görs kontinuerliga justeringar. Ansva-
rig för det och allt annat som rör LER 
är LIF:s compliance officer Jonas 
Duborn. I hans yrkesroll ingår bland 
annat att vara rådgivare i etik- och 
compliancefrågor. 

– Jag ger råd, rekommendationer 
och förklarar hur regelverket fungerar, 
som ett stöd till företagen och andra 
som berörs av reglerna. Det kan också 
uppstå frågor, där man gemensamt dis-
kuterar reglernas tolkning och tillämp-
ning i olika praktiska situationer. 

Som ordförande i Informations-
granskningsnämnden (IGN) är LIF:s 
compliance officer också med och be-
dömer om något företag har brutit mot 
etikreglerna i sin information och 
marknadsföring.

Varför behövs ett så om fattande 
regelverk?

– I grunden handlar det om att värna 
patientens säkerhet och att tillgodose 
patientens behov av ändamålsenlig be-
handling. Det val av terapi som görs av 
behandlande läkare i samråd med pa-
tienten måste grunda sig på att läkaren 
fått tillgång till korrekt och kvalitativ 
information från företagen. Andra fak-
torer, som att läkarens oberoende kan 
ha påverkats genom felaktig, obalan-
serad eller vilseledande information 
eller genom att läkaren har tagit emot 
gåvor eller andra otillbörliga förmåner 
får aldrig förekomma.     

En annan aspekt är det viktiga sam-
arbetet med vården.

– För att utveckla behandlingar är 
samverkan och kunskapsutbyte nöd-
vändigt, berättar Jonas Duborn. Före-
tagen måste kunna informera läkare 
och annan sjukvårdspersonal om sina 
produkter och vården måste kunna 
komma med feedback på de medicin-
ska perspektiven, den kunskap de får 
genom mötena med patienter i det dag-
liga arbetet. Forskningsframsteg och 
läkemedelsutveckling kräver samar-
bete och då måste förtroendet vara 
högt. LER är en garant för det.

Förtroendet för den svenska läkeme-
delsbranschen är stabilt men även om 
det sällan stormar kring den inhemska 
sektorn lever vi i en globaliserad värld 
och förtroendeproblem i andra länder 
kan kasta en skugga över Sverige. 

Opioidepidemin i USA, där flera läkeme-
delsbolag anklagats för att ha bidragit till 
ett omfattande missbruk och dragits inför 
rätta, har väckt frågan om ett liknande 
scenario skulle kunna inträffa även här. 
Hur ser du på det? 

– Jag tror inte det skulle kunna hända 
här. Sverige och USA har i grunden 
helt olika sjukvårdssystem och för-
utsättningar. I USA, där privat och 
försäkringsfinansierad sjukvård do-
minerar, ersätts vårdgivare av för-

säkringsbolagen för vårdbesöken. Ju 
fler patienter, desto större inkomst för 
vårdgivaren. Detta kan ge ett incita-
ment till förskrivning av läkemedel, 
på bekostnad av andra åtgärder som 
kan vara mer tidskrävande. I USA har 
många som fastnat i missbruk av för-
skrivna opioider sedan gått över till 
illegala former, exempelvis heroin, när 
tillgången till de legala alternativen 
har begränsats.  

Förskrivningen ser också annorlun-
da ut, förklarar Jonas Duborn.

– I Sverige är förskrivningen av nar-
kotikaklassade läkemedel strikt kon-
trollerad. Marknadsföringen är hårt 
reglerad genom LER i tillägg till Läke-
medelsverkets tillsyn. Alla företag som 
är anslutna till branschens egenåt-
gärdssystem är skyldiga att kontinuer-
ligt skicka in så kallade pliktexemplar 
av sitt marknadsföringsmaterial för 
granskning till IGN. Påståenden om 
produktens effekt och säkerhet måste 
vara förankrade i produktresumén och 
det bevakas hårt. 

– Det är alltså inte tillåtet att till ex-
empel hävda att ett preparat inte är be-
roendeframkallande om detta inte ut-
tryckligen skulle framgå av produkt-
resumén. I all marknadsföring av pre-
parat med risk för beroende är det ock-
så ett krav att noggrant tydliggöra det-
ta, med en särskild symbol och var-
ningstext. Enligt Läkemedelsverkets 
föreskrifter är det för övrigt inte tillåtet 
att använda några läkemedelsprover 
för behandling, vilket är en annan vik-
tig reglering för att motverka att för-
skrivning startas upp på felaktiga eller 
ofullständiga grunder. 

ANNA HOLMSTRÖM 
Kommunikatör, LIF

  etiska regelverk fyller 50 år
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Karolinska Institutet 
    Innovations – katalysatorn 
när forskarnas idéer 
          blir patientnytta
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Akademisk life science-forskning blir 
allt viktigare när läkemedelsbranschens 
landskap för innovation förändras. Runt 
Karolinska Institutet Innovations (KI 
Innovations) bubblar det av idéer med 
stor potential att komma samhället till 
gagn. 

Vårt uppdrag är att ta vara på forskningsresultat 
och idéer från Karolinska Institutet och hjälpa 
forskarna att skapa värde ur den, förklarar vd Li-

lian Wikström. 
Just det potentiella värdet tummar man aldrig på. En idé 

må vara baserad på häftig och nyskapande forskning men 
finns det ingen solklar köpare av framtida produkter eller 
tjänster, kvalar inte projektet in för att få stöd från KI Inno-
vations. 

Eller som Sana Almajovic, medgrundare och vd på Sigrid 
Therapeutics uttrycker det: 

– En innovation är en idé som tas hela vägen från labb 
till en produkt som löser ett problem som någon är villig 
att betala för. 

Sana vet vad hon pratar om. Sigrid Therapeutics har gjort 
sin andra framgångsrika kliniska studie med produkten 
SiPore15 för behandling av blodsocker. De har fått stor in-
ternationell uppmärksamhet, tagit in 90 miljoner i riskka-
pital och skalar nu upp produktionen för marknad. Bolaget 
har vunnit flera priser, bland annat pitchtävlingen Start-
JLM, arrangerat av Israels ambassad i Sverige tillsammans 
med Vinnova och Handelskammaren Sverige-Israel. 

Dessutom har Sana Alajmovic korats som en av världens 
10 ledande innovatörer under 40 år av två amerikanska tid-
ningar BioSpace och  Genetic Engineering News. Bolaget 
är även vinnare av Årets Startup Pitch, arrangerat av Almi 
Invest på Almis 10 års jubileum med 300 investerare och 
entreprenörer från hela Sverige.
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Sana Alajmovic, vd för 
Sigrid Therapeutics, 
har fått hjälp på vägen 
av Karolinska Institutet 
Innovations.

Åsa Kallas hjälper 
forskare validera 
sina idéer tidigt i 
processen.
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Sammanhållen kedja av stöd
2008 beslutade regeringen med Lars Leijonborg i spetsen 
att öronmärka pengar för att nyttiggöra den forskning som 
görs på universiteten. I praktiken innebar det att universi-
teten fick i uppdrag att bilda innovationskontor. 

KI Innovations är organiserat så att det finns tre delar i 
innovationskedjan: INREACH, START och DRIVE. Inom IN-
REACH arbetar man proaktivt för att sprida kunskap om 
olika vägar för att nyttiggöra forskning. Till exempel känner 
inte alla forskare till det svenska lärarundantaget, vilket 
innebär att forskaren själv äger sin forsknings Intellectual 
Property (IP). INREACH ser även till att studenter från oli-
ka universitet träffas och har utbyte kring innovationstemat. 

START syftar till att först och främst validera potentialen 
i forskarens idé. Det var det där med värdet igen. För att ta 
reda på potentialen undersöker affärscoacherna i START 
hur väl idén motsvarar behovet hos målgruppen. Därefter 
tittar man på viktiga förutsättningar som exempelvis möj-
lighet att ansöka om patent samt hur konkurrenssituationen 
på marknaden ser ut. 

– Tyvärr har en del forskare ”publicerat bort sig”. När en 
idé väl är beskriven i till exempel en vetenskaplig artikel 
går det inte att söka patent för den och då är det förenat 
med stora utmaningar att driva utvecklingstunga projektet 
vidare, säger Åsa Kallas, affärscoach och ansvarig för 
START. 

Vd för KI Innovations, Lilian Wikström menar att innovation i framtiden 
kan innebära bredare samarbeten.
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Anledningarna till att inte ta forskning vidare 
kan vara många 
Det finns tack och lov väldigt många som inte har avslöjat 
alltför mycket om sin idé och inom START jobbar Åsa och 
hennes kollegor med ett 60-tal projekt. Varje år går de ige-
nom mellan 80 och 100 idéer. Ändå tror KI Innovations att 
det finns ett stort mörkertal när det gäller bra forskning 
som inte kommer patienterna till gagn. 

– Drivkraften bakom vårt arbete är att vaska fram dessa 
guldkorn och föra dem från idé till patientnytta, förklarar 
vd Lilian. 

Åsa Kallas förklarar att forskare kan ha flera anledning-
ar till att låta sina idéer ligga i byrålådan. 

– Det kan vara att forskaren inte har möjlighet att prio-
ritera det. När forskningen, familjelivet och kliniken fått 
sitt känner många att de inte hinner. Här kan KI Innova-
tions fylla en viktig roll genom att stötta idébäraren och 
peka på möjligheter att komplettera teamet. Forskaren mås-
te finnas där och kicka igång det hela men ganska snabbt 
finns möjligheten att involvera andra personer och kompe-
tenser som både kan avlasta och bidra med nya perspektiv. 
En del forskare vill bli entreprenörer, men de flesta vill trots 
allt stanna kvar i akademin vilket är helt OK. 

Inte alla inom det akademiska ser heller med blida ögon 
på de som vill kommersialisera sin forskning.

– Det anses fortfarande av vissa som tveksamt, eller till 
och med fult att tjäna pengar på sin forskning, särskilt inom 
hälsa och sjukvård, förklarar Lilian. 

KI Innovations jobbar därför med attitydfrågan genom 
event som det när man firade 20 innovationer från KI som 
alla skapat stor patientnytta. 

– I andra länder ser man helt annorlunda på den här sa-
ken. I till exempel Israel anställs professorer delvis utifrån 
hur många godkända patent som kommit från deras forsk-
ning och hur många kommersiella samarbeten de har haft. 
Det är förstås en bidragande faktor till att Israel också kallas 
för ’Startup nation’, säger Sana Alajmovic.

KI Innovations menar inte att all forskning kan eller ska 
kommersialiseras. Däremot vill man undanröja inställning-
en som ett hinder för att lansera produkter och tjänster, 
baserade på akademisk forskning. Man kan med rätt ti-
ming, och strategisk rådgivning runt innehåll klara både 
patentering och publikation och därmed uppnå det som 
många forskare vill, nämligen att deras forskning också 
kommer till konkret nytta.

Inkubatorn tar idéerna vidare 
Efter START kommer DRIVE in och tar över de bolag som 
ska inkuberas. I DRIVE finns bolag med fokus på evidens-
baserad forskning inom det som brukar kallas hälsobaserad 
life science. Cirka 75 procent av bolagen i DRIVE har gått 
via START men till skillnad från INREACH och START kan 
bolag med ursprung i forskning från andra universitet el-
ler ”fristående” bolag ansöka om att komma med i DRIVE. 
I både START och DRIVE finns möjligheten att ansöka om 
finansiering för att utvärdera och bygga värde i sitt projekt 
eller bolag. 

– Vi får finansiering från Vinnova som vi kan distribu-
era ut och lägga på varje idé. Vi jobbar så att vi på kontoret 

har den generiska kunskapen. Sedan sitter vi på ett stort 
nätverk med cirka 130 experter som har den dagsfärska, 
aktuella kunskapen. Vi föreslår vilka personer i vårt nät-
verk som är mest lämpade att hjälpa det specifika bolaget 
med en specifik problemställning och köper in deras kon-
sulttjänster, förklarar Lilian. 

– KI Innovations ger inga pengar direkt till bolagen utan 
vi betalar för de stödfunktioner som de behöver. Vi tar hel-
ler inga ägarandelar. Vår hjälp är helt gratis för projekten. 
Det gör att vi kan ha en oberoende ställning gentemot bo-
lagen, säger Christian Krog-Jensen som är business coach 
och ansvarig för DRIVE. 

25 bolag finns i DRIVE i dag och ett bolag stannar maxi-
malt i tre år (årlig re-evaluering), innan det är dags för nya 
bolag att ta plats i inkubatorn. 

– Bolagen utvärderas med hjälp av en extern validerings-

Christian Krogh-Jensen (i mitten) hjälper 25 bolag att 
utvecklas i inkubatorn DRIVE. 
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process med internationella experter. Huvudkriteriet för 
att komma med i DRIVE är att det ska vara ett bolag som 
har behov där vi kan hjälpa till, fortsätter Christian.   

Ovärderlig hjälp för innovatörerna
– Vi har fått många ”wake up calls” tack vare att vi kommit 
med i DRIVE. KI Innovations är väldigt insatta och bidrar 
på riktigt, berättar Gustav Johansson, CFO på Neobiomics. 

Neobiomics lanserar sin produkt ProPrems® nu under 
hösten. Produkten är en probiotika anpassad för att stödja 
det intestinala mikrobiomet hos för tidigt födda barn.

Gustav fortsätter förklara fördelarna med att ingå i 
DRIVE: 

– Vi har fått ta del av hela KI Innovations nätverk och det 
är ovärderligt. Alla uppmanas att dela med sig och det ger 
ett bra utbyte. 
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Gustav Johansson, CFO på Neobiomics, 
börjar sälja sin produkt hösten 2019. 
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Läkemedelsforskningen 
förändras och i takt 

med det blir innovations-
kontor och inkubatorer av KI 
Innovations typ allt mer 
betydande.
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Sana Alajmovic är också mycket positivt inställd till de 
resurser som ställts till hennes bolags förfogande. 

– KI Innovations hjälpte oss i ett kritiskt läge. Vi hade pre-
cis gjort flera nyanställningar och det tar tid att få ihop grup-
pen och känna sig som ett team. Via DRIVE kunde jag få tips 
om ledarskapsutbildning och rådgivningen av DRIVE:s bu-
siness coach Ulf Boberg och projektledare Charlotta Dahl-
borg. De guidade och stöttade mig som ledare i min egna 
utveckling. De företag som är med i DRIVE går alla igenom 
”Valley of Death” och vi behöver all hjälp av den här typen 
för att överleva denna kritiska svacka, menar hon. 

Framtidens läkemedel kommer från KI 
Läkemedelsforskningen förändras och i takt med det blir 
innovationskontor och inkubatorer av KI Innovations typ 
allt mer betydande. 

– Pharmabolagen vill ha bra idéer att köpa in och där har 
vi en viktig roll i framtiden, säger Lilian Wikström. 

Varje år arrangeras DRIVE Investor Day där syftet är att 
hjälpa KI Innovations inkubatorbolag att hitta finansiering 
och skapa relationer. En begränsad mängd bolag från andra 
life science-inkubatorer bjuds också in att presentera sig. 

Innovationskontor och inkubatorer blir allt mer betydande i den framtida läkemedelsforskningen.
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Innovation kommer också bli mer framträdande på KI 
campus genom ett projekt som går under arbetsnamnet 
”Innovationernas hus”. Det ska bli lokaler bland annat för 
KI Innovations, men också plats för de stora och små bolag 
som vill. Dessutom kommer det finnas laboratorium att 
hyra in sig i. Denna miljö blir unik med närhet till världs-
klassforskning, klinik, större pharmabolag och nu alla 
startups. 

– Ett stort hinder för mindre företag är att det kostar 
mycket att bygga upp ett labb och att det saknas ett stark 
medicinskt hälso-community där KI/universitets forskning 
och förhoppningsvis Region Stockholms relevanta projekt 
kan lära och utvecklas. Här kan man vara en kortare eller 
längre tid för att validera eller komplettera sina data, berät-
tar Christian Krog-Jensen. 

Lilian Wikström berättar att KI Innovations i framtiden 
även vill bidra till att lösa våra stora samhällsutmaningar:

– Vi behöver innovera innovationsbegreppet! 97 procent 
av budgeten för hälsa går i dag till hälso-och sjukvårdens 

kostnader och 3 procent till förebyggande åtgärder. Det vill 
vi vara med och ändra på. Samarbeten med andra aktörer 
i samhället behöver upprättas nu när vi ska klara dessa 
komplexa utmaningar.

KATARINA FORNANDER
Frilansjournalist

Foto: Sören Andersson

FAKTA KI INNOVATIONS 
Vd Lilian Wikström
Antal anställda: 11 
Idéer under utvärdering: 60
Bolag i inkubatorn: 25
Innovationskontor vid Karolinska Institutet och inkubator 
inom Vinnovas excellensprogram. Stöttar forskare och stu-
denter i att kommersialisera sin forskning så att den kan 
komma till nytta för patienter och samhälle. 

KI Innovations blir en självklar del av kommande innovationscentrum som skapas på KI. 
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Från att vara något som sågs som flummigt och lätt-
vindigt enbart avsett för mjukvaruutveckling börjar 
många se det agila syn- och arbetssättet som en möj-

lighet att använda i hela sin verksamhet. Genom detta kan 
verksamheten snabbt och effektivt ställa om efter nya behov 
och vara mer anpassningsbar i en alltmer föränderlig värld 
med hårdare konkurrens och därmed snabbare kunna le-
verera nytta till sina kunder.

Vi ser att arbetssättet får allt större genomslag inom bank 
och finans, detaljhandel och även offentlig sektor.

Finns det delar av den agila filosofin och arbetssättet 
som även skulle kunna vara till nytta inom den hårt styrda 
och reglerade läkemedelsbranschen? Läs och fundera.

Vad innebär det då att arbeta agilt?
Vad innebär det agila arbetssättet och vad är det som gör 

att man blir mer anpassningsbar och lättrörlig i sin organi-
sation om man tillämpar arbetssättet?

I mångt och mycket handlar agilitet mer om ett synsätt 
och filosofi än om ett arbetssätt, även om det finns många 
tekniker och metoder att hämta från den agila världen.

Att vara agil i sin organisation handlar mycket om hur 
man styr verksamheten, kommunicerar, driver förändring-
ar och genomför förbättringsarbete. Fokus ligger på att mi-
nimera slöseri, göra det viktigaste först, arbeta i korta cykler 
med täta leveranser, ta vara på erfarenheter under arbetets 
gång och styra planeringen utifrån dessa.

Att införa agilt arbetssätt innebär normalt stora föränd-
ringar i hur man styr verksamheten. I boken Det agila fö-
retaget – Fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld 
(Francke & Nilsson) beskrivs fyra grundläggande styrav-
vägningar som väl beskriver grundbultarna i den agila styr-

Den agila 
revolutionen är här!
Den agila filosofin sprider sig snabbt och det är inte längre bara IT-avdelningen 
som är agil utan hela företag, branscher och verksamheter tar snabbt till sig detta 
syn- och arbetssätt. I denna artikel av Anders Fresk, agil förändringsledare, får 
du veta mer om vad det innebär att arbeta agilt och även praktiska råd för att 
komma igång.
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filosofin kontra styrning i mer traditionella organisationer:

Bild 1. Fyra grundläggande styravvägningar. Hämtad från boken 
Det Agila företaget.

Att gå mot agil styrning innebär normalt stora förändring-
ar av ledarskapet i organisationen. Det innebär att gå från 
detaljstyrning – ”command and control” – till ett delegerat 
ledarskap där medarbetarna tar stort ansvar och arbetar i 
tvärfunktionella team och själva tar beslut inom givna ra-
mar. Att teamen är tvärfunktionella innebär att de består 
av medarbetare med olika typer av kompetens som tillsam-
mans kan lösa hela uppgiften och leverera nytta till ”kun-
den”, utan överlämning till andra grupperingar.

Ledarskapet övergår från detaljstyrning till att vara väg-
visare, att peka ut visionen och tala om varför den ska upp-

nås och den nytta som förväntas erhållas. Chefer och le-
dare i rollen som beställare ger teamen tydliga yttre ramar 
för arbetet, som till exempel budget och tidsramar. Som chef 
förväntas du också vara ”vägröjare” för att maximera för-
utsättningarna för att teamet ska lyckas. Hur uppgiften ska 
lösas och nyttoeffekten ska uppnås lämnas åt teamet att 
utforska och lösa. Att teamen själva har mandat att fatta 
beslut och kompetens att lösa hela uppgifter ger en organi-
sation som snabbare och effektivare levererar rätt resultat 
tack vare kortare beslutsvägar och färre överlämningar.

Det agila arbetssättet innebär också normalt stora för-
ändringar för den enskilda medarbetaren. Från att kunna 
arbeta med egna uppgifter i dagar eller veckor utan insyn 
från andra, träffas nu hela teamet vid korta möten dagligen 
så kallade stå-upp-möten för gemensam statusuppföljning, 
fördelning av aktiviteter och planering. Teammedlemmar-
na väljer tillsammans hur uppgifterna ska lösas och hur 
den utpekade nyttan ska uppnås. De pågående aktivite-
terna som teamet arbetar med visualiseras ofta på en vägg-
tavla, en så kallad Kanban-tavla. Där kan teammedlemmar 
och utomstående direkt följa teamets pågående arbete och 
dess status.

För vissa medarbetare kan denna förändring vara svår 
att ta till sig, medan den för andra ökar motivationen och 

MEKANISTISK STYRNING AGIL STYRNING
Ägarorientering  Kundorientering

Belöningssystem  Inre motivation

Granskning  Förtroende

Planering  Anpassning

Att teamen själva har mandat att fatta beslut 
och kompetens att lösa hela uppgifter ger en 

organisation som snabbare och effektivare levererar 
rätt resultat tack vare kortare beslutsvägar och 
färre överlämningar.
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ledarskap

drivkraften avsevärt. Det senare är något som författaren 
och föreläsaren Daniel Pink pekar på i sin uppmärksam-
made bok Drive och i TED-talks där han, här kortfattat be-
skrivet, menar att människor är mycket mer framgångsrika 
när det gäller att utföra komplexa uppgifter om de tillåts 
göra det 1) självständigt (autonomy), 2) genom att använda 
och utveckla sin kompetens (mastery) och 3) upplever syf-
tet som meningsfullt (purpose).

En annan viktig beståndsdel i det agila arbetssättet är 
att leverera nytta till kunder och användare ofta och i mind-
re delar, inte vänta med att leverera till helheten är klar. 
Tanken med detta är att kunna börja realisera nyttan tidigt 
och så snart som möjligt få feedback från kunder och an-
vändare. Justeringar av resultatet kan då genomföras ofta 
för att uppnå rätt slutligt resultat och risken minskar för att 
arbeta för länge med något som ändå inte ger den önskade 
nyttan.

I praktiken innebär detta att de agila teamen arbetar i 
korta cykler, så kallade iterationer, med leveranser från var-
je iteration. Iterationer inom mjukvaruutveckling är ofta så 
korta som två veckor, men i andra sammanhang kan de 
vara betydligt längre. För varje iteration sätts det upp tyd-

liga mål vad som ska levereras. Vad som ska levereras under 
kommande iteration väljs utifrån en prioriterad lista (back-
log) där helheten av leveransen brutits ned i mindre delar. 
Listan omprioriteras och förändras successivt under resans 
gång baserat från teamets lärdomar, ökade kunskap och 
feedback från kunder och användare.

En annan fördel med det iterativa arbetssättet är att det 
snabbt blir tydligt om det är ett väl fungerande team. Even-

1. Hitta rätt uppgift
Att införa ett helt nytt arbetssätt är en utmaning, osäker-
heten i att överge beprövade metoder gör det lätt att halka 
tillbaka i gamla hjulspår. För att etablera det agila arbetssät-
tet är det därför bra att börja med en uppgift som ska införa 
eller utveckla något helt nytt. Det är också i denna typ av 
uppgift, där man vet målet men inte den exakta vägen dit, 
som metodiken fungerar bäst. En av grundpelarna är att fo-
kusera på det som ger störst nytta och leverera det så snabbt 
som möjligt. Därför passar det agila arbetssättet också bra 
för projekt med en kritisk tidsplan, där man behöver prio-
ritera och se resultat snabbt. Genom att införa metodiken 
där tiden är knapp och lösningarna okända kommer det 
nya arbetssättet ses som en räddning snarare än ett hinder.

2. Hitta rätt beställare
En beställare i det här sammanhanget kan till exempel vara 
chef, produktägare eller en kund. En viktig förutsättning 
för det agila arbetssättet är att man har en beställare som är 
med på noterna och förstår sig på metodiken. Eftersom ar-
betssättet bygger på att beställaren snabbt kan fatta beslut 
om prioriteringar behöver beställaren också kunna lägga en 
stor del av sin tid på att delta. Det kräver också att beställare 
vågar släppa på kontrollen och detaljstyrningen och låter 
teamet själva utveckla lösningarna utifrån de prioriteringar 
som satts upp. Att ha en beställare som är införstådd i hur 
metodiken fungerar, och är beredd att anpassa sig efter den, 
är därför extremt viktigt för att det ska fungera.

3. Välj rätt team
En stor del av framgången vilar på att teamet är rätt sam-
mansatt. Se till att det tvärfunktionella teamet består av per

soner från alla de funktioner som berörs och har rätt kom-
petens. Tillsammans ska teamet snabbt kunna ta fram lös-
ningar för de mål som satts upp. Därför är det också viktigt 
att personerna i teamet är beredda och villiga att gå utanför 
sin roll. Man brukar beskriva den kompetens som krävs av 
medarbetarna som ett T, med en stor bredd på kompetensen 
men också ett djup i någon specifik del.

4. Träna, tala, absorbera det agila tänket
Det agila arbetssättet är inte bara en metod utan även ett 
synsätt. För att få ut det mesta ur arbetssättet är det därför 
viktigt att man kontinuerligt lyfter fram och påminner om 
grunderna: Fokusera på nyttan, dra lärdomar från tidigare 
iterationer och ge större ansvar till teamet. Det handlar 
mycket om tillit till människan, medlemmarna i teamet är 
inte låsta till sin roll utan ska tillsammans använda sina 
kompetenser för att ta fram lösningar.

5. Inför arbetssättet stegvis
Nya arbetssätt är svåra att etablera. Därför är det ofta enk-
last att introducera det agila arbetssättet stegvis, börja med 
ett team och låt andra inspireras av deras arbete. Skala upp 
successivt, arbeta med värdegrundsarbete parallellt om så 
behövs och se till att få förankring hos högsta ledningen 
för att kunna lyckas fullt ut. Börja i teamet med att etablera 
det som är själva grundbulten för det agila arbetssättet: Att 
dela in arbetet i iterationer och fokusera på det som ger mest 
nytta först. Fyll på med att visualisera pågående arbete ge-
nom Kanban-tavlor och korta dagliga möten för avstämning 
och planering, så kallade stå-upp-möten.

Bild 2. Leverera nytta tidigt och utveckla resultatet utifrån feedback 
från kunder och användare. Bilden är lånad av Henrik Kniberg.

Fem tips för att komma igång med agilt arbetssätt
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tuella problem syns snabbt vid uteblivna leveranser eller 
dålig kvalitet och stödjande insatser och förändringar kan 
sättas in tidigt. Teamen ansvarar även för att successivt för-
bättra och trimma sina egna arbetsprocesser, samarbetet 
och kommunikationen med andra intressenter vilket görs 
vid en utvärdering (retrospektiv) i slutet av varje iteration 
då förbättringsförslag tas fram och prioriteras.

Planeringsarbete görs ofta i det agila arbetssättet – åter-
kommande för helheten, inför varje iteration och dagligen 
vid teamens avstämningsmöten. Detta till skillnad från det 
traditionella arbetssättet, den så kallade ”vattenfallsmeto-
diken”. Generaliserat beskrivet tas där en detaljplan fram 
och beslutas så snart arbetet påbörjats. Planen ska sedan 
gälla under hela arbetets gång. Utmaningen med denna de-
taljplan är att den tas fram tidigt då man har som minst 
kunskap och erfarenhet av uppgiften som ska lösas. Ofta 
beskrivs vattenfallsmetodik som plandriven medan den 
agila metodiken beskrivs som nytto- eller effektdriven. Men 
med det sagt ska vattenfallsmetodiken ändå inte förkastas, 
det finns tillfällen då den fungerar alldeles utmärkt, till 
exempel i de fall man vet vad som ska göras och har stor 
tidigare erfarenhet av liknande uppgifter, då kan denna 
metodik vara som mest effektiv och risken mindre att re-
sultatet inte blir bra.

Utmaningar att ställa om till agilt arbetssätt
Att ställa om en hel organisation till ett agilt arbetssätt krä-
ver mycket energi och tar lång tid, speciellt om företagskul-

turen och organisationens värderingar ligger långt ifrån 
den agila filosofin. För att lyckas fullt ut är ett sponsorskap 
från högsta ledningen nödvändigt.

Det förändrade ledarskapet innebär normalt en stor om-
ställning för chefer och ledare som är vana vid att ha full 
detaljkontroll.

I och med det agila arbetssättet decentraliseras mycket 
av det operativa beslutsfattandet till lägre nivå i organisa-
tionen vilket innebär en plattare organisation med färre 
mellanchefer, vilket kan innebära organisationsförändring-
ar som måste hanteras. 

Även organisationens formella styrprocesser som till ex-
empel årsvis budgetprocess blir en utmaning, då ettårscy-
keln är för lång i den agila världen och motverkar snabba 
förändringar och nya beslut.

Traditionell projektstyrning och portföljhantering och 
dess roller är ytterligare ett område som normalt är utma-
nande i det agila förändringsarbetet som behöver hanteras 
och justeras.

Lycka till!
ANDERS FRESK, 

Agil förändringsledare, Senior konsult på Frontit AB
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/anders-fresk

REFERENSER:
- Det agila företaget, Lennart Francke och Göran Nilsson. 
ISBN 9789187905605
- Drive, Daniel Pink. ISBN 9781786891709

Vi byter namn!
Nu tar vi nästa steg inom rekrytering 
och interim och byter därför namn från 
Haeger & Partner till Haeger & Carlsson 
Executive Search and Interim.

Vi är experter inom Life Science där vi 
rekryterar ledare och specialister.

Vi tror på att föra samman individer 
och organisationer som har samma 
värderingar och mål.

Läs mer på www.haegercarlsson.com

”We make great recruitments”
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Nordisk 
life science 
för framtiden 
– kraften 
ligger i mötet

Det är en familjär känsla, lite av en klassåterträff, 
man upplever på Malmömässan. NLSDays styrka 
är dess partnering-upplägg, och den nya plattfor-
men för möten imponerar. Men det är inte bara 
bakom de gula skynkena som magin händer. Vid 
utställningsbåsen, kring de runda borden, över en 
kaffe, i direkt anslutning till podierna – ja överallt 
– ser man människor som samtalar, nätverkar och 
öppnar upp för partnerskap. Samarbete är kataly-
satorn för organisatörerna och deltagarna när de 
under NLSDays 2019 tillsammans strävar efter att 
hitta lösningar för framtidens hälso- och sjukvård 
med nya angreppssätt inom spetsforskning, me-
todutveckling och artificiell intelligens. 

Helena Strigård, nytillträdd vd på SwedenBio.
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Vad var det då som hände, på 
Malmömässan, den 10–12 
september? Efter att Helena 

Strigård, nytillträdd vd på SwedenBio 
öppnat konferensen, inleddes NLSDays 
2019 med ett mycket uppskattat poli-
tiskt inlägg om framtida life science-
satsningar. Statssekreterare Niklas Jo-
hansson lyfte det faktum att Sverige är 
själva hjärtat av real world data (RWD) 
och att ett av regeringens strategiska 
fokus ligger just i att använda landets 
unika RWD-resurser, det vill säga alla 
olika register, ännu mer för forskning, 
utveckling och uppföljning. Vidare 
fastställer han att samarbete och part-
nerskap är Sveriges USP (unique sel-
ling point) och om vi vill fortsätta vara 
en konkurrerande kraft måste vi vara 

Niklas Johansson, statssekreterare.
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öppna för förändring och samarbete. 
Som starkast blir vi om vi går samman 
i den nordiska regionen, vi är måhända 
små men spelar alla i en högre division 
när det kommer till life science och 
innovation, avslutar Niklas Johansson. 

Nästa anhalt på agendan var finan-
siering av nordisk life science, en popu-
lär programpunkt. Att kapitalanskaff-
ning genom privatkapital, riskkapita-

lister och affärsänglar har minskat i 
betydelse låg till grund för diskussio-
nerna. Å andra sidan inbjuder den uni-
ka svenska aktiekulturen – ett högt di-
rektägande av aktier – till ett ökat antal 
börsnoteringar. Även så kallade mjuka 
finansieringskällor har ökat, det vill 
säga anslag från statliga verksamheter 
av typen Vinnova och Almi och euro-
peiska stödprogram av typen Horizon 

2020, enligt en rapport från SwedenBio. 
Att gå till börsen har blivit ett attraktivt 
alternativ till det privata riskkapitalet 
för de svenska life science-bolagen och 
många tillväxtbolag kan också känna 
sig nödgade att börsnoteras i ett alltför 
tidigt skede för att kunna finansiera sin 
fortsatta tillväxt. En börsnotering stäl-
ler dock ytterligare krav på bolaget i 
form av tyngre administrativt under-
stöd internt. Det behövs en mogen or-
ganisation som kan hantera både affärs-
utveckling och omvärldshändelser som 
kan komma att påverka bolagets värde. 
Här finns det hjälp att tillgå, och åter 
lyfts frågan om partnerskap och sam-
arbete. En extraordinär forskare eller 
innovatör är inte per default en given 
affärsledare, men det finns företag som 
kan bistå i förberedelserna för en börs-
notering alternativt vid anskaffning av 

-
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riskkapital, får vi veta. Insikt är en 
mognad i sig – man ska inte börsnoteras 
bara för själva börsnoterandets skull. 

Tidigt i programmet lyftes även vik-
ten av att patientens röst bör utgöra en 
integrerad del av utvecklingsproces-
sen. Ämnet kom upp under flera pre-
sentationer under NLS-dagarna, i sam-
manhang som AI, patientrapporterade 
utfallsmått och den viktiga uppfölj-
ningen. Då flera forskningsfält börjar 
inkludera patienter som forsknings-
partners blir diskussionen intressant 
och väldigt relevant då de berörda är 
med på scen. Som Thomas Magnusson 
från patientorganisationen DiOS, Dia-
betes Organisation i Sverige, uttryckte 
det: ”Det känns ibland som ni pratar 
om oss och inte med oss”. Patienter be-
höver tidigt utbildning om sjukdomen 
efter att de har fått sin diagnos. Med 

vetskapen att de själva har ett stort an-
svar för sin hälsa och eventuella komp-
likationer, behöver de kunskap om hur 
de ska leva och stöd för att kontinuer-
ligt kunna följa upp sitt hälsotillstånd. 

Artificiell intelligens överallt
Intåget av big data och digitala lös-
ningar håller på att förändra läkeme-
delsutvecklingen, diagnostiken och 
vården från grunden får vi höra. Di-
gitalisering, artificiell intelligens och 
maskininlärning är lösningar som 
med rätt plattform och styrning borde 
kunna implementeras i sjukvården i 
förhållandevis rask takt, till exempel 
för att den diabetessjuke ska kunna 
övervaka sina egna värden. Algorit-
mer som screenar patientrapporterad 
digital hälsoinformation kan belysa 
avvikande värden och tillhandahålla 

mer personcentrerade åtgärder. Sådan 
övervakning kan hjälpa patienten att 
förutse förändringar i måendet och ge 
en ökad känsla av kontroll genom ökad 
proaktivitet, ökad livskvalitet och färre 
sjukhusbesök. 

Vi har, berättar man från scen, sedan 
länge en minskning av antalet patolo-
ger samtidigt som arbetsbelastningen 
hela tiden ökar med den åldrande be-
folkningen. Arbetet med att manuellt 
analysera vävnadsprover för att diag-
nostisera bland annat cancer är en tids-
ödande process. Inom diagnostiken 
kan artificiell intelligens vara ett sär-
skilt användbart komplement till ma-
nuell bildanalys då aktiv maskininlär-
ning kan ge konsekventa resultat, mer 
exakta data och en tidsbesparing. En 
korrekt upplärd algoritm behöver inte 
sova, äta eller sträcka på benen för att 
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upptäcka cellförändringar eller tumör-
bildning. 

Men också inom tidig läkemedels-
utveckling har man stor tilltro till att 
artificiell intelligens ska kunna effek-
tivisera urvalsprocessen och minska 
tiden från ’hit to candidate’ det vill 
säga från forskningsupptäckt till en 
potentiell målmolekyl att rikta in be-
handling på. På NLSDays diskuterar 
man kring datormodeller för att ta 
fram eventuella läkemedelskandidater 
eller för att förutsäga farmakokinetik. 
Hur kan man lättast implementera di-
gitala lösningar inom läkemedelsut-
veckling, diagnostik och health tech på 
bred front? Företrädarna tänker sig en 
stor dos kreativitet för att ta sig ur tra-
ditionella tankemönster i en tungt reg-
lerad industri. Läkemedelsindustrin 
kan inte tillhandahålla en färdig lös-

ning. Vad som behövs för att kunna di-
gitalisera är ett multidisciplinärt till-
vägagångssätt med expertis och resur-
ser från vård, forskning, industrin och 
patientorganisationer. Ledorden är att 
alla måste arbeta tillsammans. 

Hur ser landskapet ut?
När man kommer in på hur det nordis-
ka innovationslandskapet ser ut startar 
det med en översikt över de utmaning-
ar som samhällsutvecklingen medfört. 
Demokratisering av forskning, del-
ningsekonomi, blockchain, digitali-
sering, crowd power och mycket mer 
påverkar det nordiska life science-
landskapet, men hur ska man hantera 
dessa höghastighetsförändringar?

Att kunna analysera stora mängder 
genetiskt material har öppnat upp för 
nya upptäckter och nya metoder, som 

till exempel CRIPSR. Utvecklingen av 
CRISPR-teknologin har gått från upp-
täckt till kliniska prövningar på obe-
gripliga sex år – och cyklerna för inno-
vationsutveckling inom med tech lär 
inte bli långsammare i framtiden (tänk 
3D-printade organ transplanterade i 
människa). Vi deltagare förstår att det 
medicinska fältet genomgår en revolu-
tion – medicinska lösningar som ligger 
mycket långt från traditionell medicin 
utvecklas ständigt. Därför behövs ock-
så nya typer av affärsmodeller, en ny 
sorts ledarskap och nya beslutsmodel-
ler. 

Flera idéer presenteras för att inspi-
rera till nytänkande. En dynamisk be-
handlingsväg där diagnostisering och 
optimering av behandling sker simul-
tant och som snarare är sköterskeledd 
med ett team av samtliga vårdprofes-

referat

Roman Lassnig, Development Engineer, Printed Elecronics, Biocom Lab/RISE).
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sioner. Alla inom vården, forskningen 
och läkemedelsindustrin behöver ar-
beta i ett ekosystem där också patien-
ten är väl integrerad i utformningen av 
sin egen vård. Betalningsmodellen be-
höver vara anpassad till typen av te-
rapi, och hur kommer framtidens sjuk-
hus att se ut om de optimeras för en 
sådan verksamhet? I ett av seminari-
erna lyfts även frågan om ledarskapet. 
Vad krävs av den ledare som kan ta tä-
ten i en medicinsk utveckling som 
formligen exploderat? Experterna ma-
nar dock till lugn. Det gäller att inte bli 
överväldigad av pressen från all för-
ändring. För att fortsätta utvecklingen 
inom life science behövs därför samar-
bete bortom traditionella gränser. En 
taktik som nämns är korsbefruktning 

mellan de små start up-företagen och 
de stora etablerade läkemedelsindustri-
erna vilket kan fungera om det finns 
förtroende, transparens och ömsesidi-
ga fördelar. Ett annat förslag kan i 
praktiken vara HTA (health technology 
assessment), vilket syftar till en syste-
matisk utvärdering av det vetenskap-
liga underlaget för metoders effekter, 
risker och ekonomiska konsekvenser 
som beslutsunderlag. 

Hur tar vi då avancerad cell- och 
genterapier hela vägen till ny klinisk 
behandling? Inom framför allt neuro-
vetenskapen är sena bakslag i läkeme-
delsutvecklingen kostsamma förluster. 
Det är lätt att ryckas med i framgångs-
visioner men medan vi åtnjuter stora 
framsteg på upptäcktsstadiet behöver 
vi förstå varför nya behandlingsmöjlig-
heter så ofta misslyckas när de skall tas 
till klinik. Vi kommer att behöva när-
ma oss behandlingsmålen från mer än 
ett håll, menar experterna i panelen, 
kombinationsterapier spås bli allt van-
ligare. Det bästa vore att kunna diag-
nostisera och börja behandla innan 
sjukdomen åsamkat irreversibel skada. 

Flera gånger under dagarna lyfts life 
science-klimatet i Sverige och Norden 
fram med sina många fördelar av öp-
penhet och samarbetsförmåga. Men vi 
får också höra att vi besitter en kultu-
rell egenskap med utvecklingspoten-
tial – vi är ofta för blygsamma när vi 
presenterar vår forskning och våra inn-
ovationer globalt. Vi får rådet att kom-
municera bättre och anpassa budskapet 
till mottagaren – ska man göra intryck 
utanför Nordens gränser krävs det att 
vi slår oss lite mer för bröstet för att 
sälja in våra upptäckter hos investerare 
och nya partners.

Det är tydligt att branschen, och be-
folkningens framtida hälsa vilar på 
nära partnerskap, samarbete och beho-
vet av att verka i ett ekosystem. Ett sys-
tem som är byggt på medicinsk exper-
tis, digitalisering och med en superin-
tegrerad patient. Stämningen i Malmö 
skvallrar om att NLSDays är en bety-
delsefull och mycket uppskattad platt-
form för att skapa just ett sådant eko-
system. 

INGELA LOELL
Notch Communications 



36   pharma industry nr 4-19

marknadsföring

Sökmotoroptimering – vad     

Som en fortsättning på den serie om digital marknadsföring som publiceras här i 
Pharma Industry, där ämnen som e-post, hemsidor, webinar, eRep/eMSL, sociala 
medier, grundläggande sökmotoroptimering (SEO) med mera berörts, är det nu 
dags att dyka ännu djupare ner i Googles och övriga sökmotorers värld för att se 
vad som gör att vissa hemsidor lyckas bättre än andra i sökresultaten. I den här ar-
tikeln går Fredrik Holmboe, digital strateg, tillsammans med Robert Nyberg, spe-
cialist på internationell SEO, bland annat igenom det som i dag sägs utgöra cirka 
40–50 procent av en väl genomförd SEO-strategi, nämligen backlinks.
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  tänka på 2020? Del 2

Väl medveten om att det inte är många läsare av 
Pharma Industry och som arbetar med Rx-preparat, 
som kommer att ha särskilt mycket nytta av den här 

artikeln i sitt vardagliga arbete, så skrivs den ändå med tan-
ken att bli ett stöd för dig som arbetar med OTC-preparat 
och disease awareness samt verka som allmän förkovring 
i ämnet sökmotoroptimering.

När man pratar om digital marknadsföring så utgörs fun-
damentet av all kommunikation online av någon form av 
content. Content som placeras på någon form av digital re-
surs online såsom en hemsida, eller i en social mediekanal 
såsom Facebook.

Oavsett var content publiceras, oavsett om det är i text-
form, som bild, film, animering eller som ett ljudklipp, så 

konkurrerar det med en otrolig mängd annat content inom 
samma eller motsvarande ämne.

För att inte bli en av de organisationer som adderar till 
det digitala bruset vi alla lider av dagligen, och därmed inte 
få särskilt stor return on investment (ROI), krävs det att man 
grottar ner sig i detaljerna och verkligen tar sin SEO på all-
var.

Och med ”grottar ner sig” menas inte enbart att man 
förkovrar sig i den typ av SEO som berördes i förra artikeln 
(PI 2-19), det som brukar kallas för ”on-page SEO”, utan även 
tittar på det som kallas för ”off-page SEO”, vilket är de stra-
tegier och initiativ som sker utanför er hemsida. Ofta är det 
en del av SEO som helt glöms bort av organisationer, med 
resultatet att de organisationer som införlivar sökmotorop-
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timeringens hela omfång skapar sig ett konkurrensövertag 
online.

Vi skriver artikeln för att ge dig som läsare en större in-
sikt i sökmotoroptimeringens hela omfång, och vår för-
hoppning är att du får små aha-upplevelser och därefter 
väljer att gå tillbaka till tidigare artiklar om multichannel 
marketing här i Pharma Industry för att bredda storyn.

Du hittar de artiklarna om du googlar ”Pharma Industry 
Fredrik Holmboe”.

Man behöver inte alltid gå in i alla detaljer, men man 
måste veta att det är i detaljerna man vinner digitalt.

Kort introduktion till SEO
I tidigare artiklar har jag skrivit om hur mycket content som 
faktiskt skapas (Sociala medier, PI 3-18), hur man kan hålla 
ett mycket viktigt fokus i sin egen content-produktion ge-
nom att skapa en riktig buyer persona (Misstag att undvika, 
PI 1-19) och hur man därifrån arbetar vidare med on-page 
SEO (SEO del 1, PI 2-19).

En av de röda trådarna genom dessa artiklar har varit 
att poängtera hur viktigt det är att hålla ett fokus i det man 
skapar och publicerar online. Finns det inte ett snävt fokus 
riskerar resultatet att bli för spretigt, och därmed kraftlöst, 
i den data-styrda värld som Google regerar över.

Det är inte utan anledning som uttrycket ”publish and 
pray” myntades och, tyvärr får vi ändå säga, ser vi alldeles 
för ofta exempel på när stora resurser avsätts på en content-
strategi där förarbetet är väl tunt och genomförandet och 
därmed resultat blir lidande.

Låt oss nu i stället anta att alla pusselbitar finns på plats, 
att förarbetet är grundligt gjort, att det har skapats content 
med högt värde för er definierade buyer persona och att 
dessa är baserade på en ordentligt nyckelordsanalys. Låt 
oss anta att dessa artiklar publicerats enligt alla konstens 
regler med korrekta titel-taggar, alt-taggar, H1:or och H2:or, 
fetstilta meningar, punktlistor, relevant internlänkning till 
egna artiklar samt en eller två externlänkar till artiklar 
inom samma område. Med mera. Vad gör nu de företag som 
lyckas bäst med att hamna högt på Googles sökresultat ut-
över ovanstående?

Jo, de gör vad de kan för att få så många andra hemsidor 
som möjligt att länka till deras mest värdefulla och genom-
arbetade content. Skälet är för att länkar från andras hem-
sidor till den egna hemsidan alltid varit en viktig, positiv 
signal för Google och en fundamental del i SEO-arbetet. Det 
är dessa länkar som kallas för backlinks.

Vad är en backlink?
En backlink är en referens till er hemsida från en annan 
hemsida som infogats där tillsammans med en länk. Varje 
gång en annan hemsida nämner och länkar till er hemsida 
har ni fått en backlink.

Ett exempel: Om du vill läsa mer om vad backlinks be-
tyder finns det en väldigt bra resurs på Wikipedia.

De tre understrukna orden är i det här fallet en backlink 
till Wikipedia, då de berättar vad ämnet är och länkar till 
relevant sida.

Hur beräknas värdet på en backlink?
En term Google länge använt är PageRank vilket är en ”vär-
dering” av varje indexerbar sida/URL som Google hittat. 
PageRank är en av faktorerna i deras algoritm för att ranka 
sidor i sökresultatet vid en sökning, Search EngineResults 
Page (SERP), och två av faktorerna, bland många andra, för 
att bedöma en sidas PageRank är den sidans inkommande 
länkar, avseende både kvantitet och kvalitet.

För att exemplifiera kan man likna länkar med röster 
(votes) av olika styrka. Hur stor påverkan den inkommande 
länken har på den egna sidans position i Googles SERP, av-
görs av hur många inkommande röster, och dessa rösters 
individuella auktoritet, som finns hos den andra länkande 
sidan.

Den enkla logiken bakom varför Google värdesätter 
backlinks är att ansvariga för en hemsida, när de väljer att 
länka någonstans, oftare länkar och ”ger sin röst” till en 
populär och högkvalitativ hemsida än till en dålig eller 
medioker hemsida.

Så många inkommande länkar är viktigt, men men lika 
viktigt är att de är av hög kvalitatet.

Privata blogg-nätverk, en kort historik
På slutet av 1990-talet konkurrerade Google bland annat ut 
den då största sökmotorn Altavista. Framgångsfaktorn var 
just PageRank-konceptet och kvantiteten samt kvaliteten 
på länkar mellan hemsidor.

Spola fram tio år och privata blogg-nätverk (PBN) har 
skapats för att utnyttja detta koncept. 

Ett privat blogg-nätverk har ett ämnesfokus och länk-
ningen mellan nätverkets olika bloggar syftar till att öka 
respektive bloggs genomsnittliga PageRank.

Genom en definierad länkstruktur skapade ägarna sedan 
bloggar till vilka de skapade en stor mängd backlinks, vil-
ket gav dessa sajter hög auktoritet inom respektive ämne. 
Via dessa sajter såldes det därefter utgående länkar till kun-
der som ville förbättra sin egen hemsidas placering i Goog-
les sökresultat.

Det här var en väl vedertagen taktik för 9–10 år sedan 
och många företag byggde hela sin affär på en hemsida som 
genererade mycket trafik.

Spola nu fram till september 2014 när Google började på 
att fokusera på att klämma åt dessa privata blogg-nätverk 
och över en natt var det många hemsidor som helt försvann 
från Googles sökresultat. Det var många företag som, från 
en dag till en annan, såg hela sin affär försvinna.

Det som skedde var att Google började klassa länkar från 
privata bloggnätverk som ”toxiska”, i dag kallas detta ”Link 

Man behöver inte alltid 
gå in i alla detaljer, men 

man måste veta att det är i 
detaljerna man vinner digitalt.
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toxicity”, och med en länkprofil full av den typen av inkom-
mande länkar straffades hemsidor hårt.

Vad är en värdefull backlink?
En värdefull backlink är som vi redan konstaterat en länk 
från en hemsida med en genomsnittligt hög PageRank. 
Men det är inte hela sanningen och eftersom Google hål-
ler sin algoritm hemlig med konstanta uppdateringar är 
det egentligen ingen som vet. Men över tid har tre punkter 
framkommit som relevanta:

• Popularitet. Har den hemsidan som länkar till er många 
och kvalitativa backlinks kommer en del av det värdet att 
överföras till er hemsida.

• Ämnesrelevans. Om den hemsida som länkar till er har 
samma ämnesfokus anses det mer värdefullt. En länk från 
amerikanska FDA är mer värdefull för ett läkemedelsbolag 
än en länk från General Motors.

• Domänens trovärdighet. Om den hemsida som länkar 
till er har existerat i flera år, skrivit inom samma ämnes-
område och därmed blivit en trovärdig källa, så är det mer 
värdefullt i jämförelse med en nystartad hemsidas länkar.

Länkskapande (link building)
Inom SEO kallas arbetet med att få fler backlinks för ”link 
building”, vilket är ett svårt och tidskrävande arbete. För 
att få ett bra resultat krävs kreativitet, strategiskt tänkande, 
analys, hårt säljarbete och tålamodet att följa samma stra-
tegi över en längre tid.

En bra link building-strategi bör innehålla en eller flera 
av följande taktiker: 

Organiska länkar
Skapa content och lägg mycket fokus på att sprida det i oli-
ka kanaler. Vad gäller skriftligt content kan detta publice-
ras i kanaler såsom LinkedIn Articles, Medium, Reddit och 
Quora för att få bättre synlighet. För spridning av artikeln 
(oavsett var den är publicerad) kan detta ske på Linked-
Ins, Facebooks och Twitters privata samt företagskanaler.

Med större synlighet och spridning ökar chansen för bra 
content att få länkar från de som konsumerar det, så kall-
lade organiska länkar.

Organiska omnämnanden
Ibland nämns ert företag, varumärke eller produkt på en 
hemsida utan att det finns en bakomliggande länk till er. 
Detta kallas för en ”mention” och är kanske det enklaste 
och mest skalbara sätt att generera backlinks.

Ofta omnämnt som reaktivt länkbyggande, handlar det 
om att använda verktyg, exempelvis SEMrush, för att skan-
na internet efter ord eller fraser kopplade till er verksamhet. 
I verktyget listas de hemsidor som nämnt er, om de länkat 
eller inte, på vilken sida de nämnt er samt om det är i ett 
positivt, neutralt eller negativt sammanhang. Kontakta 
hemsidan, tacka för att de nämnt er och fråga dem om de 
kan tänka sig att länka till er på ett sätt, om det är möjligt, 
så att det ger deras besökare ett ökat värde.

Outreach
Helt garanterat finns det hemsidor varifrån ni gärna skulle 
vilja ha en länk om ni fick möjligheten. Kanske finns en lis-
ta på önskesajter redan i dag? Om inte så kan betalverktyg 
som Buzzstream och PitchBox hjälpa till att identifiera och 
förenkla processen med att identifiera kvalitativa hemsidor 
för er, skapa en lista för prioritering samt göra utskick till 
ansvarig för hemsidan. Svårigheten i den här taktiken är 
svaret på frågan varför ert önskemål att få en backlink ska 
tillgodoses av den andra organisationen.

Kvalitativa hemsidor får vanligtvis flera förfrågningar 
per vecka, så hur står ni ut från mängden?

Anta att ni har lagt stora resurser på att sammanställa 
en viktig forskningsrapport. Ni vet att resultaten har stor 
potential att, exempelvis, påverka samhällsdebatten, det 
rådande forskningsläget eller hur sjukvården behandlar en 
viss diagnos. Det ni nu gör är att ni kontaktar relevanta 
publikationer, hemsidor och organisationer vars läsare, be-
sökare eller medlemmar har ett mycket stort intresse i er 
rapport. Vid ett sådant här upplägg är chansen stor att dem 
ni kontaktar väljer att länka till er och er rapport då detta 
ger ett stort värde till deras ”publik”.

Gästskribent
Ni kan skriva en riktigt bra artikel och sedan erbjuda den 
i form av ett inlägg från någon hos er som en gästskribent. 
Det är inte ovanligt att det i utbyte ges möjligheten att in-
kludera en länk i texten samt en i författarbiografi.

Konkurrentanalys
Gällande SEO och hur man analyserar konkurrenternas 
hemsidor finns det i huvudsak två områden, en gap-analys 
av hemsidans länkprofil och en gap-analys av dess content.

Vid en analys av en länkprofil fokuserar man på vilken 
typ av länkar konkurrenten har, kvantitet och kvalitet på 
länkarna, texten på länkarna, mängden trafik från länkar-
na, samt på att identifiera från vilka nyckelord och fraser 
hemsidan får sin trafik. 

Utifrån ovanstående länkanalys bygger man sedan vi-
dare på gap-analysen av content där det är tydligt vilket 
content som fått bäst länkar samt vilka nyckelord och äm-
nen som genererat merparten av deras trafikmängd.

Med den analysen som grund produceras content som 
speglar deras content-profil, som är bättre utifrån innehåll 

För att få ett bra resultat 
krävs kreativitet, strate-

giskt tänkande, analys, hårt 
säljarbete och tålamodet att 
följa samma strategi över en 
längre tid.
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och användarupplevelse. Detta content är sedan möjligt att 
använda i er Outreach för att skapa länkar. 

Att mäta och utvärdera SEO-resultat
Teknisk setup, content och länkar är kritiska för att få in 
en hemsida på Googles förstasida i sökresultaten. Att kon-
stant mäta, utvärdera och agera avseende er sökmotorop-
timering ger möjligheten att ta era resultat ännu längre. 
Hemsidestrafik, engagemang och länkar är några av de 
vanligaste KPI:erna man tittar på, och utöver dessa kan 
man hålla kolla på:

 
• Organisk trafikökning (trafik från exempelvis Google)

• Nyckelordsposition i SERP (fördelat på ”branded” och 
”non-branded”)

• Konvertering från organisk trafik

• Genomsnittlig tid på hemsidan och bounce rate

• Vilka är era bästa sidor utifrån organisk trafik

• Tillväxt/förlust av backlinks

Avslutande ord från Fredrik
Efter att nu ha skrivit totalt nio artiklar och genomfört ett 
par tvådagarsseminarier tillsammans med Pharma Indu-
stry står det klart att många tycker att sökmotoroptimering 
är ett tekniskt och tungt ämne. Samtidigt är förtjusningen 

lika stor varje gång jag kör en live-demonstration med hjälp 
av något av nedanstående verktyg och visar åhörarna data 
och insikter relevanta för dem och deras verksamhet.

Det kan vara något så enkelt som att visa de nyckelord 
som det faktiskt söks på inom ett visst ämne, eller att köra 
en analys av en länkprofil.

Som teori är SEO ett tungt, tekniskt ämne och har du läst 
igenom båda artiklarna så ”kudos” till dig, bra kämpat! I 
praktiken är SEO riktigt, riktigt kul med tanke på vilka in-
sikter som ofta kommer genom analysarbetet, och vill du 
veta mer är vi bara ett telefonsamtal bort.

Den här tvådelade artikelserien initierades på en av frå-
gorna som kom in till PI:s redaktion gällande digital mark-
nadsföring och har du en fråga inom området som du vill 
ha svar på, maila till redaktionen@pharma-industry.se.

Tills nästa gång.

FREDRIK HOLMBOE
Digital strateg

Head of Inbound @ UP

ROBERT NYBERG
Internationell SEO specialist

Verktyg för att utvärdera sökmotoroptimering
Varje hantverkare vet att det blir lättare att utföra ett arbete om man har rätt verktyg, något som även stämmer när 
man arbetar med sökmotoroptimering. Nedan finns verktyg som är gratis att använda, markerade med en (*), och 
de som kostar pengar.

On-page verktyg Off-page verktyg

KWFinder.com
Nyckelordsanalys

Buzzstream
Ett enkelt webbaserat program som hjälper dig att promota con-
tent med automation till din målgrupp för att skapa länkar

SEMrush
Nyckelord, content, länkar & mentions

PitchBox
Ett avancerat webbaserat program som hjälper dig snabbt & 
enkelt att hitta bloggare, influencers, m.m. och med hjälp av auto-
mation promota content för att skapa länkar

Google Page Speed Insights*
Laddningstider för hemsidan

ahrefs
Content, länkar & mentions

Google mobile friendly test*
Test som visar om hemsidan är användarvänlig för 
mobila enheter

Google Search Console*
Teknisk “”hälsa” för hemsidan 

Google Analytics*
Organisk trafik, konvertering, bounce rate
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Statistikens atomer och molekyler   
Statistikens minsta beståndsdelar är förstås data. Och det allra enklaste vi kan 
beräkna är medelvärde, median, typvärde och range. Okej, ni vet redan vad det 
är? Då kan ni skippa den här artikeln, men inte förrän ni tvärsäkert analyserar 
problemet med min dotters matteprov …

Medelvärde, median eller medelmåtta? Lägesmått är en djungel om man inte har järnkoll på vad som gäller! Illustration: Anders Gunér.
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Vad tror de om oss föräldrar?
Min dotter kommer hem med resulta-
tet från sitt första matteprov på gym-
nasiet. Glatt meddelar hon att hon hade 
ett resultat över medel; 19 poäng. Jag 
läser meddelandet från skolan: Max 
24 poäng, medel 17 poäng och median 
21 poäng. Och min dotter hade alltså 
19 poäng, över medel men under me-
dian. Jag ser inte riktigt lika ljust på 
situationen som min dotter. Du som 
redan blixtsnabbt analyserat situatio-
nen (och funderat på lämpliga åtgär-
der) kan skippa resten av artikeln. Ni 
andra: Simma på.

Hur ser data ut?
Det absolut första man gör när man 
analyserar data är att SE PÅ DATA, 
ibland är det förstås inte möjligt, när 
ett dataset innehåller miljontals ob-
servationer (registerstudier) men ofta 
kan man visuellt inspektera data. Ofta 
gör man enkla grafer och tittar på till 
exempel fördelning och eventuella av-
vikande värden (outliers). Nästa steg 
är att se på medelvärde, median och 
kanske spridningsmått som varians 

eller minsta och största värde. Det lå-
ter ju väldigt trivialt, men många av de 
värsta felsteg jag sett handlar just om 
detta; att man inte tar hänsyn till hur 
data ser ut innan man påbörjar sina 
analyser. Så hur kan det bli så galet, 
bara för att man inte tar hänsyn till 
hur data ser ut?

Medelvärde versus median
Tänk att vi vill undersöka om en kräm 
förbättrar hudkvalitén jämfört med en 
placebokräm. Vi säger att de som får 
den aktiva behandlingen upplever en 
förbättring på 0, 0, 1, 3, 16 enheter och 
de som får placebo upplever en för-
bättring på 0, 0, 1, 2, 2 enheter. Ser man 
enbart på medelvärdet så är förbätt-
ringen för respektive grupp: 4 enheter 
(aktiv) och 1 enhet (placebo). Eftersom 
vi inspekterat data så förstår vi ome-
delbart att skillnaden i medelvärde be-
ror enbart på en outlier; patienten som 
upplevde en förbättring på 16 enheter.  
Det var en stor skillnad i medelvärde: 4 
enheter jämfört med 1, median är där-
emot densamma för bägge grupper, 

nämligen 1. En snabb titta på data gör 
att vi förstår att data inte är normalför-
delade och att till exempel medelvärde 
inte är ett bra mått. Ett annat lägesmått 
som används ibland är typvärde, det 
vill säga det vanligaste värdet i ett da-
taset. I exemplet ovan är 0 typvärdet 
för både aktiv och placebo.

Så när skall man använda vad?
En första enkel ”regel” är att när 
medelvärde och median är lika stora 
så är data symmetriska. När data är 
symmet riska kan man ofta anta nor-
malfördelning (även om det inte nöd-
vändigtvis är sant) och resultaten av 
olika statistiska test, till exempel det 
allra mest använda testet, t-testet, 
fungerar bra. Om medelvärdet och 
median är olika så kan det betyda att 
vi måste använda andra statistiska 
metoder, som kan hantera att vi inte 
kan anta normalfördelning. Om data 
är asymmetriskt ”skeva”, som i exem-
plet ovan, kan det göra att man drar 
felaktiga slutsatser, till exempel att det 
verkar vara en skillnad i effekt mellan 

aktiv och placebo, men att det egentli-
gen beror på några få outliers.

Ibland är median enda 
möjligheten!
Alla som är vana att läsa studier inom 
onkologi och hematologi vet att näs-
tan utan undantag refereras det till 

    – data, lägesmått och variabilitet!

Det låter ju väldigt trivialt, men 
många av de värsta felsteg jag 

sett handlar just om detta; att man inte 
tar hänsyn till hur data ser ut innan 
man påbörjar sina analyser.
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median överlevnad och inte medelöverlevnad. 
Varför är det så? När man tänker på det så är 
det ganska logiskt. För att beräkna ett med-
elvärde behöver vi alla observationer, för att 
beräkna en median behöver vi hälften, de 
minsta (eller högsta värdena). Det betyder att 
vi kan beräkna medianöverlevnad även om 
den kliniska studien pågår och väldigt många 
patienter inte har fått återfall av sin cancer och 
fortfarande lever, vi behöver ju bara hälften (de 
kortaste) överlevnadstiderna. Sedan är det ock-

så ofta så att en del patienter får återfall ganska 
tidigt, medan en andel patienter lever väldigt 
länge eller till och med kureras från sin cancer-
sjukdom. Det betyder att överlevnadstiderna 
också blir skeva med en ”svans” mot höger, mot 
långa tider. I den här situationen passar alltså 
median bäst av flera orsaker.

Hur beskriver man variation?
Ofta vill man beskriva inte bara vad medianen 
eller medelvärdet är, utan också ge någon in-
formation om hur värdena sprider sig. Det mest 
använda måttet där är standardavvikelse som 
väldigt enkelt kan beskrivas som medelavstån-
det mellan de enskilda observationerna och 
medelvärdet. Det är egentligen lite mer inveck-
lat (förstås) men som en generalisering duger 
det. Standardavvikelse är bara en bra beskriv-
ning på variabilitet när data är någorlunda nor-
malfördelade. Om data är ”onormala” kan det 
vara bättre att använda min och max, ofta kallas 
det ”range” men om man lusläser statistisk lit-
teratur verkar det som om range egentligen är 

Att vi alla nu är en del av Gullers Grupp innebär idel 
fördelar, både för dig som kund och oss. Alla vi från 

möjlighet att utnyttja de nya för delarna som en byrå 
med drygt 200 medarbetare och kontor i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Umeå och Sundsvall kan erbjuda. 
Till exempel får du allt från digital strategi, PR till 
gestaltning under samma tak. Parar du ihop det med 
Ellermore och Qres väldokumenterade styrkor inom 
läkemedels    kommunikation, internationell B2B och 
konsument reklam så kan vi få en riktigt spännande 
framtid tillsammans.   
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skillnaden mellan största och minsta värde – nå-
got som kallas variationsbredd på svenska. Ett 
annat sätt att beskriva variation i ett onormalt 
dataset är att dela in data i fjärdedelar. Första 
kvartilen är då värdet som avdelar de nedersta 
25 procent av observationerna, andra kvartilen 
är naturligtvis detsamma som medianen och 
tredje kvartil delar av de översta 25 procent.

Allt detta tjat om normal fördelning…
Alla som träffat en statistiker vet att det ofta 
är en massa prat om huruvida data är normal-
fördelade eller inte. Varför är det så himla vik-
tigt? Det korta svaret är att många statistiska 
analyser och test bygger på att man kan anta att 
data följer en fördelning som man kan beskriva 
matematiskt, till exempel normalfördelning. 
När det är möjligt får vi bättre statistiska test 
och mer statistisk ”power” i våra studier. När 
data är lite mer oförutsägbart fördelade, måste 
vi använda metoder som baserar sig på att vi 
endast använder ordningsföljden på observa-
tioner, att man använder ordningsföljd istället 
för de faktiska värdena. De analyserna blir ock-
så bra, men ofta får man lägre statistisk power 
och kanske då måste göra en större studie för 
att kompensera för att data inte kan antas ha 
en känd fördelning.

Hur var det då med matteprovet?
Eftersom medianen ligger nära maxpoängen 
betyder det att det var ett ganska lätt prov, hälf-
ten av alla elever hade en poäng på 21 poäng 
eller över (upp till 24 poäng). Att medelvärdet 
ligger lägre än medianen betyder att data har 
en ”svans” mot lägre värden som drar ner me-
delvärdet. Eftersom de flesta eleverna låg gan-
ska nära maxpoängen så finns det naturligtvis 
ett större utrymme för att låga poäng kan dra 
ner medelvärdet en bit nedanför medianen. 
Vår analys av situationen är därför att några 
riktigt dåliga resultat dragit ner medelvärdet 
en bit under medianen. I det här fallet är det 
troligtvis lämplig att jämföra sin prestation mot 
medianen hellre än medelvärdet. Vi tackar för 
skolans förtroende för oss föräldrar; att vi har 
tillräcklig kunskap i statistik för att menings-
fullt utvärdera våra barns resultat mot både 
medelvärden och medianer. Min dotter fick 
jobba lite mer med matteläxorna …

ANNA TÖRNER
Statistiker och verkställande direktör
Scandinavian Development Services

När det kommer till kontaktpersoner är allt som  
vanligt, med undantag av nya mailadresser:
Anders Bergman
anders.bergman@gullers.se, 0736-54 98 78
Cathrine Andersson
cathrine.andersson@gullers.se, 0706-21 43 06 
Catrin Rudling
catrin.rudling@gullers.se, 0707-47 99 52
Johan Lundgren
johan.lundgren@gullers.se, 0708-87 25 59 
Lotta Senelius
lotta.senelius@gullers.se, 0706-14 84 55
Susanne Juhlin
susanne.juhlin@gullers.se, 0763-44 53 13

A

B

och Qre  
s Grupp.



46   pharma industry nr 4-19

trender

The life science industry is undergoing a period of 
transition worldwide. Pricing pressures by healthca-
re systems who are under cost pressures themselves 

due to ageing populations and the rise of chronic diseases, 
technological changes towards biopharmaceuticals and 
personalised therapies, sector disruption driven by digita-
lisation with technologies such as artificial intelligence and 
big data that gives patients greater knowledge about and in-
fluence over their treatments, are just some of the trends af-
fecting the life science sector globally. Furthermore, across 
all industries, competition in terms of talent, investment, 
trade and technological development is intensifying.

Against this backdrop, countries are not standing still 
– nations such as the UK have been explicit with their am-
bition to strengthen the development and growth of natio-
nal life science industries. 

In Sweden, life science is no less strategic to us as a na-
tion, as evidenced by the strong political will to keep Swe-
den on the competitive forefront as a leading life science 
nation, that should also strengthen the development of the 
healthcare system in Sweden and generate economic deve-
lopment opportunities. As part of this strengthened focus 
on life science, the national life science office is in the pro-
cess of developing a national life science strategy, which 
prioritises the following areas:1

– harnessing the power of collaboration 
across borders

STRONGER TOGETHER

Den nordiska välfärdsmodellen är satt under press och life science-sektorn som 
helhet står inför stora omvälvningar, inte minst genom intåget av nya teknologier 
och kravet på ökad digitalisering. I både Sverige och Danmark kraftsamlar rege-
ringarna för att positionera sig som ledande life science-nationer. Var för sig har 
länderna begränsade möjligheter att konkurrera globalt, men genom ett utökat 
skandinaviskt samarbete står vi starkare i kampen om investeringar, företagsetab-
leringar och internationella talanger. Det Öresundsregionala samarbetet inom 
ramen för Medicon Valley är ett exempel på att en sådan utveckling är möjlig. 
Klusterorganisationen Medicon Valley Alliance (MVA) kan nu presentera ett antal 
nyckelfaktorer för framgångsrika forskningssamarbeten som stärker konkurrens-
kraften i svensk och dansk life science.
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1. Partnerships, coordination and having a long-term 
perspective
This reflects the Swedish model where responsible par-
ties cooperate and contribute towards common goals. 

2. Better utilisation of health and clinical data for 
research and innovation
Given the large amounts of health and clinical data genera-
ted, it holds the potential to contribute significantly to the 
development of future healthcare and prevention efforts, if 
used properly and with respect for the individual’s privacy.

3. Policy development and ethics
Moving to more personalised care requires that law and 
regulation keeps pace from an ethics and privacy perspec-
tive, while providing the right conditions for development. 
4. Integration of research and innovation in healthcare 
Research and innovation should be embedded and be a na-
tural part of the delivery of health and social care.

5. Welfare technology in social care
This requires the development and implementation of tech-
nologies that strengthen the user’s independence, create 
a more secure environment, and facilitate new ways of 
working.

6. Research and infrastructure
Access to existing advanced technologies creates the con-
ditions for being on the forefront of research and innova-
tion – a key factor to being a leading nation in life science.

7. Competence supply, talent attraction, and lifelong 
learning
The need for competencies in both the private and public 
sector must be met, especially when increasingly speciali-
sed expertise rises in demand.

8. International attractiveness and competitiveness
It should be attractive to establish a life science presence in 
Sweden, and easy for startups to flourish.

Just across the border, Denmark is in turn also prioritising 
the sector as key for the country’s growth and employment 
in the coming future. In 2018 the Danish government pu-
blished a growth plan for life science,2 that similarly seeks 
to make Denmark a leading life science nation in Europe, 
by focusing on the following six key areas that are aimed 
at improving the growth conditions of the national life sci-
ence industry:

1. Making it attractive to conduct R&D in Denmark
This includes: increased tax deductions for R&D; the prio-
ritization of public funding to research areas related to life 
science; strengthening excellent research; and creating bet-
ter opportunities for promising young scientists.

2. Increasing clinical research in Denmark
This includes: the establishment of a national organization 
to promote clinical trials in Denmark; reducing fees for 

commercially-initiated clinical trials.

3. Developing a top-class Danish Medicines Agency
This includes: increasing dialogue with the life science in-
dustry; piloting a scheme for the introduction of risk sha-
ring in the drug subsidy system; and strengthening the 
Danish Medicines Agency’s engagement in the European 
Medicines Agency (EMA)

4. Creating better access to skilled labour
This includes: expansion of the tax scheme for foreign re-
searchers; evaluating the student intake of higher educa-
tion programmes; and having the life science industry re-
presented on the Danish Health Authorities’ forecast and 
student intake committee

5. More start-ups and digital transformation
This includes: investigating opportunities to increase in-
vestments in life science, e.g. via a new fund; better condi-
tions for compensating employees with warrants; introdu-
cing tax deductions for investors; strengthening techno-
logy transfer from universities; and ensuring a simple and 
effective framework of cluster and innovation initiatives 
within life science.

6. Targeted international efforts
This includes: strengthened international cooperation with 
health authorities to promote Danish exports; strengthened 
life science expertise on key markets to ensure increased 
market access and export; increased efforts to attract know-
ledge-intensive life science investments to Denmark; and 
strengthening Healthcare Denmark with particular focus 
on life sciences.

One life science cluster, two national life science strategies 
and three regions

There are clear similarities between the two national 
strategies – both recognize the importance of adopting an 
international perspective, not just for strengthening exports 
but also for attracting talent and investments; both see com-
petence supply and skills development as foundational for 
future growth; both see the strengthening of research, both 
basic and clinical research, as well as its associated in-
frastructure, as a key cornerstone; and both also recognise 
the key role that the healthcare system plays in the life sci-
ence ecosystem, through clinical research, the appropriate 
use of health and clinical data, and the adoption of innova-
tions for the betterment of healthcare system and ultima-
tely the patient.

We have also observed some overarching differences bet-
ween both strategies. While the Danish strategy has a more 
explicit growth-oriented and internationalisation perspec-
tive, the Swedish one emphasises on collaboration as being 
a cornerstone for future success.

For example, the Danish growth plan includes an expli-
cit strategy towards supporting startups, including increa-
sing financial opportunities through investments and fun-
ding, as well as strengthening technology transfer from 
universities, which would be an important area for Sweden 
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Figure 1: Share of life science employment in Denmark and Sweden.
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as well. The Swedish Agency for Growth Policy Analysis 
(“Tillväxtanalys” in Swedish) noted that in 2016, 40% of life 
science employees in Sweden came from small- or medium-
sized life science companies, contrasting with just 29% in 
2007.3 Furthermore, the number of micro- and small-sized 
life science companies (0–49 employees) has grown by 57% 
during the same period, numbering close to 1,800 compa-
nies as of 2016. Given the importance of SMEs in the Swe-
dish life science sector, it is key that they are given the right 
conditions to grow and succeed in an international market.

In turn, we agree that the Swedish stated focus on part-
nerships and collaborations, with a shared ambition, is key 
for the future. The life science industry is global in nature, 
and from a global perspective, Sweden is the eleventh lar-
gest exporter of pharmaceuticals and medtech globally, 
measured in export per capita in 2017, while our neighbour 
Denmark holds fourth place on the global list. At the same 
time, Medicon Valley (the life science cluster based in the 
Öresund region that spans the Capital Region of Denmark 
and Region Zealand in Denmark, and the region of Skåne 
in Sweden) employs 58% of those working in life science in 
Denmark and Sweden combined, making it Scandinavia’s 
leading life science region and showcasing the strength of 
collaborating across the border [see Figure 1].

Similar strengths exist within the research environment, 
which is a particularly important building block for the 
development of a life science cluster like Medicon Valley. 
A strong research environment can serve to attract compa-
nies and talents, and generate new ideas and innovations. 

In 2017, the Dutch research institute CWTS at Leiden Uni-
versity, on behalf of Medicon Valley Alliance, conducted a 
bibliometric comparison of ten European life science clus-
ters based on their total influence in terms of research. Their 
study showed that, between 2006 and 2016, Medicon Valley 
experienced the greatest percentual increase in the number 
of scientific publications compared to nine other outstan-
ding European life science clusters4, totalling 32,027 scien-
tific publications. 13% of these publications were among 
the ten percent most frequently cited in their respective 
fields. 

In turn, 54% of Medicon Valley’s scientific publications 
arose from international collaboration, and such interna-
tional collaborations has led to significantly more citations 
than publications resulting from national collaborations of 
the work of individual research groups [see Figure 2 and 
Figure 3]. For example, among all the ten clusters analysed, 
publications produced in international collaborations are 
more frequently cited than those resulting from national 
collaborations or no collaborations, with an average MNC 
average of 1.8–1.9, versus 1.1 for the latter two categories. 
Given the impact of international collaborations on research 
quality, this is something to be encouraged. The presence 
of the large research facilities, European Spallation Source 
(ESS) and Max IV, on the outskirts of Lund, are also expec-
ted to attract many international researchers to the region 
and thus further boost the level of international collabora-
tion. 

Transborder collaboration within the Öresund region is 
also a feature – between 2006 and 2016, every research in-

stitution in Medicon Valley have co-produced at least 20 
scientific publications in the life sciences with an actor from 
the other side of the border within the Öresund region. The 
University of Copenhagen and Lund University have in par-
ticular been key drivers to these trans-Öresund collabora-
tions. 

It is however worth noting that the research networks in 
Medicon Valley are still predominantly national, signalling 
that there are certain structures that favour national col-
laborations, for example national education and research 
structures, with grants often national in nature. We believe 
that there are synergies to be won in strengthening cross-
border collaboration, particularly in Scandinavia with a 
shared culture as well as proximity to a strong ecosystem 
of industry, academia and healthcare actors. 

A successful case in point: ReproUnion
A good example of this is the ReproUnion initiative, which 
aims to increase knowledge about involuntary infertility 
and reproductive diseases, develop new treatments, and 
strengthen prevention in the area, through the joint mobi-
lisation of forces across the Öresund region. ReproUnion 
started in 2010 and is built on a public-private collaboration 
with support from the European Union, Ferring Pharma-
ceuticals, Region Skåne, Lund University, Malmö Universi-
ty, Copenhagen University, the Capital Region of Denmark, 
and Medicon Valley Alliance.

The initiative currently represents more than 50 PhD stu-
dents and approximately 30 senior researchers from both 
sides of the border. The clinics who are partners of ReproU-
nion have access to large patient materials, including 4,000 
IVF/ICSI cycles per year, 1,500 seeking andrological mana-
gement, and 6,000 semen analyses.

There are three key features to the ReproUnion initiative 
that we see as having contributed to its success:

1. Adopting a challenge-driven approach 
The collaboration is built around the identification of top 
challenges in reproductive health, which has served to 
bring together the top research talent both internationally 
as well as regionally to jointly address these challenges. For 
example, one of the five challenges5 that ReproUnion aims 

SHARE OF INTERNATIONAL COLLABORATIONS 
BENCHMARKS 2006-2016/17

Region Output Share
Scotland 67%
Flanders 62%
Zurich 61%
Stockholm-Uppsala 61%
London-Cambridge-Oxford 59%
Medicon Valley 54%
Netherlands 54%
BioValley 51%
Munich 51%
Île de France/Paris 48%

Source: CWTS B.V.

Figure 2: Share of international collaborations benchmarks
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Figure 3: International collaborative partners in life science



   pharma industry nr 4-19   51

to address is the securing of the female ovarian function, 
through the creation of a human artificial ovary within a 
ten-year period. This challenge-driven approach has led, 
among others, to the attraction of more than 20 doctoral 
students to the Öresund region, who are being trained as 
future reproductive medicine researchers. This builds on 
collaborations with international research associations 
such as the European Society of Human Reproduction and 
Embryology (ESHRE) and European Association of Uro-
logy (EAU).

2. Collaborating across borders, sectors 
and disciplines 
Solving these top challenges within reproductive health re-
quires the engaging of partners, not just across borders, but 
also across sectors and disciplines. ReproUnion’s partners 
range from fertility clinics, to specialists engaged with re-
search in cellular and molecular medicine, environmental 
and occupational medicine, social work, and public health. 
A concrete example of cross-border collaboration can also 
be seen in the establishment of a formalized patient mobi-
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lity agreement between the Capital Region of Denmark and 
Region Skåne, allowing free mobility for some categories 
of patients with reproductive disorders within the region. 
Another example is the establishment of an Öresund ferti-
lity counselling clinic, consisting of one unit in Denmark 
and one in Sweden, with the aim of preventing infertility 
through information and counselling of patients.

3. Creating innovative funding mechanisms
A key factor for ReproUnion’s success has been its choice 
of financing model. To overcome the challenge associa-
ted with national funding mechanisms, ReproUnion has 
adopted a joint financing model, where a common funding 
platform grants resources to projects which aim to combat 
infertility. This joint funding platform requires that the va-
rious regional partners are together responsible for asses-
sing potential projects and related issues. This ensures that 
priorities and interests within the partnership are aligned 
towards common goals, thus combating fragmentation and 
the pursuit of special interests.

Small vessels navigating an increasingly 
turbulent sea – a way forward
Given that Denmark and Sweden jointly combined con-
tributed to 3.6% of global life science exports in 2017, the 
two countries can be likened to small vessels navigating 
in a big sea, that is in turn facing turbulent times. There 
are therefore definite advantages to be had in adopting a 
joint Scandinavian face towards global markets, harnes-
sing the strengths and resources of both nations to create 
a multiplier effect generated by regional synergies. We see 
three concrete steps that could be taken towards this end:

1. Identify joint areas of strongholds – and collaborate 
across shared challenge-driven platforms
With the two nations adopting a stronger and more stra-
tegic focus with the development of national life science 
strategies, this could be taken one step further by identi-
fying common areas of strength, and collaborating around 
shared challenge-driven platforms through research and 
innovation, in order to create a stronger international pro-
file for both countries. These areas can include reproduc-
tive health, oncology, CNS and diabetes, which are already 
established scientific strongholds in Medicon Valley, and 
can be further complemented by developments in other 
regionally strong sectors (such as ICT, mobility and food). 
A challenge-driven, multi-disciplinary and cross-sectoral 
approach to research and innovation can provide the con-
ditions to thrive in an increasingly complex environment.

2. Creating bi-national funding mechanisms
The success of ReproUnion shows that creating joint bi-
national funding mechanisms can enable a more focused 
and aligned mechanism for collaboration within the triple 
helix (industry, academia and government), thus bringing 
the best resources and talent from both sides of the border 
to address an issue of strategic importance to the region. We 
would thus like to see a more coordinated approach from 
the Danish and Swedish life science offices in increasing 
the flexibility of funding mechanisms to encourage a cross-
border approach to research and innovation, including sup-
porting startups and micro-enterprises within life science.

3. Harness data at a Scandinavian level
Given how digitalisation is transforming both the health-
care and life science sectors, data will increasingly be the 
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new currency of choice in determining the attractiveness of 
countries as a base for research and innovation. The Swe-
dish national life science office has explicitly mentioned the 
better utilisation of health and clinical data as a key priority 
area, and we see value in exploring opportunities for alig-
ning this ambition and Swedish health data assets (health 
registers, clinical databases and biobanks) with our Danish 
counterparts (such as the “Data Saves Lives” initiative, 
which also aims to ensure the better use of Danish health 
data), to provide enhanced data volumes for the conducting 
of research. This will require a coordinated approach to the 
treatment of and access to data to ensure that data security 
and personal integrity is maintained, while also serving to 
propel the development of personalised treatments and th-
erapies that will benefit patients in both countries.

Medicon Valley, with its strong university environments 
and deep research traditions, innovative companies, large 
and small, and high-quality healthcare systems, all located 
in a small geographic radius, shows how strong we can be 
together, if borders become less of a barrier and we see in-
stead the benefits of adopting a transnational perspective 
towards industry, research and growth in Denmark and 
Sweden.

FOOTNOTES
1. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/10/sverige-ska-
bli-ledande-inom-life-science/

2. https://eng.em.dk/media/10524/03-15-2018-factsheet-for-the-
danish-governments-growth-plan-for-life-science.pdf

3. https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2018-
04-06-den-svenska-life-science-industrins-utveckling---statistik-och-
analys.html

4. These nine clusters include: London-Cambridge-Oxford, the 
Netherlands, BioValley (a German-French-Swiss cluster that inclu-
des Basel, Alsace, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse and Strasbourg), 
Scotland, Flanders, Zurich, Munich, Ile de France/Paris, and 
Stockholm/Uppsala. The clusters in the comparison that resemble 
Medicon Valley most closely are Stockholm-Uppsala, Flanders, and 
to a degree, Munich.

5. See https://reprounion.eu/science/ for further details on the five 
challenges that ReproUnion is aiming to address.

PETTER HARTMAN
CEO
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En viktig del av digitalisering-
ens effekter är dess påverkan 
på marknadsföringslandska-

pet. Tidigare hade den som ägde en 
produkt eller tjänst ofta en egen kanal 
och egna relationer till sina kunder/
medborgare. I dag är det ett ”slag om 
plattformarna” framför allt drivet av 
den digitala utvecklingen. Det senaste 
decenniets nykomlingar såsom Google, 
FaceBook etcetera har tagit en stadig bit 
av data- och annonskakan tack vare 
deras starka grepp om människors di-
gitala vanor och beteenden. Det gör att 
många produkt- och tjänsteägare står 
inför strategiska vägval. Om de inte 
klarar av att själva skapa en plattform 
där de ”äger” kundrelationen fullt ut 
handlar det om att antingen försöka 
bli en fullsortimentsleverantör eller 
att hitta en tydlig nisch, ofta i samver-
kan med andra aktörer för att skapa en 
sömlös helhet för kunden.

I och med detta är marknaden för de 
flesta företag i snabb förändring. I den 
nya verkligheten är inget sig likt. Dis-
kontinuerliga skiften överrumplar 
bransch efter bransch: elektriska driv-
linor i fordon, avreglering av finans-
sektorn, solenergiproducenter i var och 
varannan villa. Samtidigt dyker kon-
kurrenter upp från helt oväntade håll:  
AirBnB, Uber, Klarna med mera. En 
övervägande del av företagscheferna i 
olika branscher förutspår att deras nu-
varande affärsmodeller kommer att 
vara föråldrade inom fem år. Även 
inom hälso- och sjukvården pågår en 
stor och snabb omställning – vården 
flyttar hem, digitalisering och nya 
principer för medskapande katalyserar 
nya affärsmodeller. Det är tydligt att 
samhället i sin helhet befinner sig mitt 
i en brytningstid.

I vården handlar digitaliseringen 
bland annat om verksamhetsutveck-

ling och skräddarsydd vård utifrån till-
gång på data och information som föl-
jer patienten genom livets alla skeen-
den. I en aktuell studie genomförd av 
PwC, Roche, AbbVie, Apoteket AB och 
Tamro kring invånares vilja till hem-
monitorering1 framkommer att patien-
ter och invånare vill göra egenmonito-
rering mer än i dagsläget; de anser inte 
att vården tillvaratar deras data för att 
skräddarsy vården efter deras behov; 
att 35 procent av patienterna som fått 
läkemedel inte följs upp av vården; att 
läkemedelsbehandlingar anses fungera 
bättre när de följs upp och att man ser 
vården som den naturliga aktören att 
vända sig till i frågor om hälsa och stöd 
för att göra kloka hälsoval. En tydlig 
utvecklingspotential utkristalliserar 
sig. Patienterna vill bidra i sin egen 
vård. I andra branscher, till exempel 
banker, skulle reaktionen vara snabb 
om det framkom att kunderna vill göra 

Data är den nya oljan i bemärkelsen världens mest värdefulla tillgång. Data 
och analys har varit på tapeten sedan början av 2000-talet och frågan är om man 
kommer att kunna konkurrera i framtiden utan att nyttiggöra affärskritiska data? 
Läs mer i denna artikel av Jesper Olsson och Mats Olsson.
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mer av bankens arbete. Men hälso- och 
sjukvården verkar behöva en katalysa-
tor.

Därför samordnar Tamro ett arbete 
för att i praktiken nyttiggöra digitali-
seringens möjligheter för patienter och 
vårdgivare. Arbetet tar sin utgångs-
punkt i att tillvarata kraften hos patien-
ter och medarbetare inom vård och om-
sorg för att förmera den innovations-
potential som ligger i att samla offent-
liga och privata aktörer kring en ge-
mensam vision och gemensamma mål. 
Avsikten är att skapa patientstöd som 
genererar data som kan användas för 
att stärka individen och effektivisera 
vården. Genom personalisering och 
prediktion, och den data som skapas, 
kan läkare bli mer precisa dels när det 
gäller vilka mediciner man skriver ut 
och dels vad gäller att enklare hitta rätt 
behandlingsformer.

Tamros unika roll i vårdsystemet
Tamro har en unik roll i vårdens sys-
tem som en oberoende möjliggörare. 
Oberoende genom att inte äga apotek 
eller läkemedel och möjliggörare ge-
nom det förtroende som byggts upp 
under nära 100 års arbete med att sä-

kerställa att läkemedel, hälsoartiklar 
och sjukvårdsprodukter når fram dit 
de ska. Genom arbetet har relationer 
skapats med myndigheter, läkeme-
delstillverkare, apotek och regioner. 
Tamro bygger nu vidare på dessa rela-
tioner för att skapa en ny innovations-
plattform mellan offentliga och privata 
aktörer.

Syftet med plattformen är att skapa 
datadrivna patientstöd inom terapiom-
råden utifrån gemensamma visioner 
och mål för framtidens vård. Aktörerna 
samlas i en gemensam ansats, vilket 
ger möjligheter till uppföljning av pa-
tient reported outcome measures 
(PROM) och patient reported expe-
rience measures (PREM), forskning och 
värdebaserade prismodeller på en helt 
ny nivå jämfört med i dag. En samlad 
ansats underlättar även för vården som 
slipper hantera en uppsjö av produkt-
specifika appar. Det förenklar även 
vardagen för personer med flera sjuk-
domar genom att erbjuda en samman-
hållen lösning för patientstöd och 
egenuppföljning. Inte minst skapas 
möjligheter för läkemedelsbolagen att 
stärka varandra genom att alla pratar 
om samma gemensamma terapiområ-

des specifika patientstödsplattform. 
Det handlar i grunden om att gå från 
suboptimerad fragmentisering till an-
vändardriven integrering så att sam-
hällets samlade resurser nyttiggörs, 
privata som offentliga, för att få ett 
långsiktigt hållbart vårdsystem som 
sätter individen i främsta rummet. 

En viktig del för att en patientstöds-
plattform ska få fotfäste är att den lig-
ger i linje med de strategiska priorite-
ringar som drivs av ingående organi-
sationer. Därför är arbetet nära sam-
manlänkat med nationella initiativ så-
som stärkt ställning för patienter, bätt-
re tillgänglighet, jämlik hälsa, god och 
nära vård med mera. Framgångsfakto-
rer är digitalisering, verksamhetsut-
veckling och egenmonitorering. Det 
finns mängder av samverkansgruppe-
ringar på den nationella nivån. Ett 
prob lem är att dessa ofta befinner sig 
för långt ifrån praktiken, där vården 
verkar och människor lever. Det be-
hövs samverkan som är mer handlings-
inriktad. Därför organiserar Tamro 
kluster av läkemedelsbolag som till-
sammans med regionernas utveck-
lingsfunktioner befinner sig närmare 
praktiken och som tillsammans kan 

Diskontinuerliga skiften över-
rumplar bransch efter bransch: 

elektriska drivlinor i fordon, avreglering 

i var och varannan villa.
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privata aktörer för att skapa gemen-
samt lärande. På längre sikt handlar 
det om systemförändring. Till exempel 
nya sätt att svara upp mot krav från 
TLV med nya uppföljningsmodeller av 
nya läkemedelsbehandlingar. Detta är 
av särskilt stor vikt då nya läkemedel 
lanseras allt tidigare. När patientrap-
porterade resultat kan kombineras 
med effektiva faktureringsrutiner, som 
minskar den administrativa bördan 
för vården, finns reella möjligheter att 
lansera utfallsbaserade ersättningsmo-
deller. Det skulle bidra till riskdelning 
och en snabbare och mer jämlik intro-
duktion av nya läkemedel i hela landet. 

Nya tider kräver nya sätt
Disruptiva skiften kräver nya grepp i 
synen på organisationen, strategiut-
veckling och ledarskap. För att utvinna 
den nya oljan, data, behöver ledningen 
ta ett samlat grepp kring strategipro-
cessen med en systematik utformad 
för att bryta invanda tankemönster 
och skaffa sig nya uppdaterade refe-
rensramar med förankring i framtiden. 
Det handlar om en ny världsbild med 
förändrade maktstrukturer där annan 
information behöver ges utrymme 
än den som bekräftar nuläget. För att 
klara disruptiva skiften behöver man 
utforma en organisation som klarar av 
att svara på skiftet. En sådan organisa-
tion består av både en kärnverksamhet 
som gör vad den kan för att hålla sig 
vid liv under skiftet och en mer eller 
mindre separat enhet med långsiktiga 
förutsättningar, frihetsgrader och upp-
draget att utveckla framtidens affär.

JESPER OLSSON
Doktor i medicinsk 

lednings-, innovations- och 
förbättringskunskap, KI, 

strategisk affärsutvecklare, 
Tamro

MATS OLSSON
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ningar minskar eller samordnas. Ut-
över minskad komplexitet samlas den 
data, som i dag är fragmentiserad på 
grund av olika lagringsplatser, på ett 
och samma ställe. I och med bättre och 
samlad täckningsgrad ökar tillgången 
på data vilket ger förutsättningar för 
bättre studier och uppföljning, på ett 
sätt som inte är möjligt i dag. Att fle-
ra aktörer samverkar bidrar till ökad 
kostnadseffektivitet genom delade 
utvecklings- och driftskostnader. Ett 
brett samarbete skapar även en solid 
grund för att utveckla robusta och 
långsiktiga affärsmodeller, något som 
är en avgörande förutsättning för att få 

en kontinuitet i patientstödslösningar 
snarare än att skapa tvååriga projekt. 
Den typ av gemensam utveckling som 
beskrivits efterfrågas av regioner, lä-
kemedelsindustri och statliga aktörer 
och möter ambitionerna som beskrivs 
i Regeringens Vision e-hälsa 2025 ”För 
att lösa de utmaningar som socialtjäns-
ten och hälso- och sjukvården står inför 
på ett säkert och effektivt sätt behöver 
även den offentliga sektorn samverka 
med andra aktörer”.2

Data skapar möjligheter i 
dag och i morgon
Bättre tillgång på patientrapporterad 
data skapar innovationsmöjligheter 
både för vården och läkemedelsin-
dustrin. På kort sikt handlar det om 
processförbättringar i vården och nya 
sätt att samverka mellan offentliga och 

åstadkomma skillnad inom ett terapi-
område. Patienter och medarbetare in-
kluderas i designarbetet för att säker-
ställa att lösningen möter behov i var-
dagen. I slutänden ska vården vara ef-
fektiv och stödja patienter och indivi-
der att leva så autonomt och tryggt de 
kan och vill, trots sjukdom.

Utmanar traditionella strukturer
Det finns flera exempel på hur detta 
arbete utmanar traditionella struktu-
rer och tankesätt. Till exempel utgår 
arbetet ifrån idén att patienter ska äga 
sin egen data. Flertalet andra aktörer 
baserar arbetet på att data ska komma 

från journalsystemen, vilket innebär 
att vården, snarare än patienterna, för-
fogar över data. Detta leder ofta till att 
ansatserna definieras som IT-projekt 
snarare än verksamhetsutvecklings-
initiativ. Det riskerar att både förlänga 
utvecklingstiden och att lösningarna 
inte blir användarvänliga. För att han-
tera detta har Tamro valt att inleda ar-
betet genom att bygga på GDPR-data. 
Då äger patienten sin egenproducerade 
data och bestämmer själv över vem som 
får använda data och för vilka ända-
mål. Det handlar om att stärka patien-
ternas ställning.

Delad glädje är dubbel glädje
Det faktum att flera aktörer sam-
verkar kring samma lösning gör att 
komplexiteten i vården minskar i takt 
med att antalet produktspecifika lös-

trender

I slutänden 
ska vården 

-



Medicininstruktioner Sverige AB
info@medicininstruktioner.se    070 791 33 29

medicininstruktioner.se   
– webbadressen för instruktionsfilmer

Medverka 2020 – vi producerar filmen!
Med spetskompetens inom medicinsk filmproduktion tar vi enkelt hand 

om hela processen, från manus till färdig film.

En enda webbadress för instruktionsfilmer att komma ihåg
– enkelt för patienterna, sjukvården och apoteken!

Kontakta oss för mer information om medverkan i Sverige och övriga nordiska länder 



58   pharma industry nr 4-19

juridik

Urval, tillgänglighet och registrering
I Sverige kan man skydda ett varumärke genom att lämna 
in en ansökan nationellt eller i EU, alternativt genom att de-
signera Sverige eller EU i en internationell registrering. Till 
skillnad från EU:s varumärkesmyndighet (EUIPO) granskar 
Patent- och registreringsverket (PRV) även relativa hinder.

Nationella och internationella myndigheter samt krav 
Om PRV anser att ett sökt varumärke är särskiljande och 
inte förväxlingsbart med tidigare rättigheter registreras 

varumärket. Efter registrering följer en invändningsperiod 
om 3 månader under vilken tredje part kan invända mot 
registreringen. 1 januari 2019 ändrades den svenska varu-
märkeslagen och för det fall en invändning baseras på ett 
varumärke som är äldre än fem år måste innehavaren, på 
begäran av sökanden, numera visa användning av sitt va-
rumärke. Enligt den tidigare varumärkeslagen kunde in-
vändningar avseende bristande användning bara prövas 
inom ramen för en separat hävningstalan och om svaranden 
motsatte sig hävning lämnades ärendet över till domstol. 

Do’s and Don’ts vid marknadsföring     

Läkemedelsförsäljning är strikt reglerat i Sverige och för läkemedelsföretagen gäller 
det att hålla reda på en mängd olika lagar och förordningar. I denna artikel reder 
advokaterna Per Lidman och Sara Söderling ut begreppen och vad som gäller 
inom en rad olika områden.
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Vi uppmuntrar företag att göra en tillgänglighetsunder-
sökning innan man väljer ett varumärke för att undvika 
både hinder mot ansökan och varumärkesintrång. En sådan 
sökning bör omfatta databaser för varumärken, företags-
namn och om tillämpligt international non-proprietary names 
(INN). När PRV och Patent- och marknadsdomstolen bedö-
mer huruvida varumärken för läkemedel är förväxlings-
bara har man historiskt sett gjort en striktare bedömning 
jämfört med andra produktkategorier på grund av de all-
varliga konsekvenser en faktisk förväxling kan få på mark-
naden. Uttalanden i förarbetena stödjer en sådan inställning 
och en granskare hos PRV har också bekräftat att det är 
PRV:s nuvarande inställning. Det finns ingen ny praxis som 
bekräftar detta. 

Europeiska myndigheter och domstolar har utvecklat en 
annorlunda praxis. Till skillnad från den svenska inställ-
ningen har europeiska myndigheter kommit fram till att 
aktuella konsumenter sannolikt kommer vara extra upp-
märksamma vid köp av både receptbelagda och receptfria 
läkemedel (Novartis v OHIM-Sanochemia Pharmazutika, 
avseende varumärket TOLPOSAN; Mål T-331/09)). Resulta-
tet är att man tillåter en högre grad av likhet mellan varu-
märken för läkemedel jämfört med vad man gör i Sverige. 

Icke-traditionella varumärken  
Formen på en vara (till exempel formen på en tablett el-
ler en förpackning) är, åtminstone i teorin, registrerbar i 
Sverige. För att formen ska betraktas som särskiljande och 

  och försäljning av läkemedel i Sverige

registrerbar får den inte vara uteslutande funktionell och 
den måste dessutom skilja sig från befintlig formgivning 
på området. En form kan också vara särskiljande om den 
har särskilda element som gör att konsumenter associerar 
formen med ett visst företag. För att kunna registrera den 
här typen av varumärke måste sökanden normalt sett också 
lämna in betydande bevisning till stöd för att formen blivit 
inarbetad på den svenska marknaden. 

Regulatoriska överväganden / förväxling med INN:s
Utöver de legala kraven som beskrivits ovan måste företag 
även beakta regulatoriska krav när de väljer ett varumärke. 
Läkemedel får marknadsföras i Sverige förutsatt att svens-
ka Läkemedelsverket (LMV) eller europeiska läkemedels-
verket (EMA) har utfärdat ett marknadsföringstillstånd. 
Läkemedlets (påhittade) namn är en integrerad del av till-
ståndet. LMV granskar namnförslag baserat på tillämpliga 

förordningar samt LMV:s egna riktlinjer som i sin tur byg-
ger på riktlinjer från EMA. 

Vid granskningen av ett påhittat namn fokuserar LMV 
mer på folkhälsa än på förväxling. LMV:s riktlinjer innefat-
tar såväl flera absoluta krav som generella rekommenda-
tioner. Till följd av de absoluta kraven får det påhittade 
namnet inte:

- ge uttryck för vilseledande terapeutiska eller farma-
ceutiska egenskaper. 

- vara vilseledande med hänsyn till produktens kompo-
sition. 

- kunna orsaka förväxling i tryck, handskrift eller uttal 
med ett befintligt eller nyligen avregistrerat läkeme-
delsnamn.

- vara av marknadsförande karaktär eller kunna uppfat-
tas som stötande eller ha olämplig betydelse.

- bestå av egennamn eller ord med väletablerad bety-
delse. 

- vara detsamma som företagets namn. 

I de fall LMV anser att det finns en risk för förväxling mel-
lan det föreslagna namnet och namnet på en befintlig medi-
cinsk produkt kan LMV beakta andra särskiljande faktorer 
i sin bedömning. Faktorerna innefattar typ av medicinsk 
produkt, administreringssätt, indikation och receptstatus, 
patientgrupp och graden av namnlikhet kontra risken för 
att patienten kommer till skada vid eventuell förväxling. 
För det fall LMV anser att det finns en risk för förväxling 

med en avregistrerad produkt görs en särskild avvägning. 
Som huvudregel ska minst fem år ha passerat från avregist-
rering innan samma eller liknande namn kan användas på 
nytt för en annan produkt. 

LMV rekommenderar att företag följer Världshälsoorga-
nisationens (WHO) riktlinjer. WHO rekommenderar att på-
hittade namn inte härstammar från INN:s eller består av 
INN stammar. Syftet är att dels undvika förväxling mellan 
olika läkemedel dels undvika att fastställande av nya INN:s 
försvåras. 

Parallellimport och ompaketering 
Nyckelfrågor 
Parallellimport/-distribution baseras på fri rörlighet av 
varor och innebär att ett läkemedel säljs i ett annat EES-
land än det land läkemedlet ursprungligen tillverkats och 
frisläppts för. För att följa svenska nationella regler avse-
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ende paketering och märkning, som många gånger skiljer 
sig från andra länder inom EES, måste parallellimportö-
rer och -distributörer ofta anpassa märkningen av origi-
nalprodukten till svenska krav. Detta kan göras antingen 
genom ompaketering eller ommärkning av originalpro-
dukterna. Enligt fastställd EU-praxis är det bara tillåtet 
att ompaketera produkter om det är nödvändigt för att 
parallellimportören/-distributören ska få effektiv tillgång 
till den svenska marknaden (på grund av till exempel na-
tionella regler och/eller nationell praxis).

Den 9 februari 2019 trädde EU-förordning 2016/161 om 
säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar i kraft. Reg-
lerna kompletterar det tidigare ändrade Direktivet av den 
6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel (FM-Direktivet). Reglerna innebär att i 
princip alla läkemedelsförpackningar som säljs inom EU 
ska förses med en unik identitetsbeteckning och en säker-
hetsförsegling som möjliggör för partihandlare, apoteks-
personal och andra att enkelt kontrollera om förpackning-
arna har öppnats eller manipulerats.

För att få effektiv tillgång till den svenska marknaden 
måste parallellimportören/-distributören bryta säkerhets-
förseglingen för att byta ut bipacksedeln. Europeiska Kom-
missionen har utfärdat riktlinjer med anledning av de nya 
reglerna – Safety Features for Medicinal Products from Human 
Use, Questions and Answers – Version 16. Fråga 1.20 och 2.21 
behandlar uttryckligen frågan om säkerhetsdetaljer och pa-
rallellimport. Som svar på frågan om huruvida en förpack-
ning som öppnats på laglig grund (av exempelvis en paral-
lellhandlare eller tillverkare för att byta ut bipacksedeln 
under tillsyn av nationella tillsynsmyndigheter) kan åter-
förslutas (genom att förse förpackningen med en ny säker-
hetsförslutning ovanpå den gamla) bekräftar den Europe-
iska Kommissionen att detta kan tillåtas i vissa fall baserat 
på den nationella myndighetens bedömning. 

Enligt LMV är huvudregeln att det är nödvändigt för 
parallellimportörer att ompaketera läkemedel i nya för-
packningar om den gamla säkerhetsförslutningen har bru-
tits. Enligt LMV:s riktlinjer för parallellimporterade läke-
medel är det praktiska utrymmet för att återförsluta origi-
nalförpackningar begränsat och kan bara göras i särskilda 
fall (till exempel för att undvika bristsituationer) och efter 
en ansökan till LMV. Detta har lett till frågan om huruvida 
det är objektivt nödvändigt för parallellimportörer/-distri-
butörer att ompaketera samtliga produkter för att få effek-
tiv tillgång till den svenska marknaden. Frågan är föremål 
för rättslig prövning mellan Novartis AG och Abacus Me-
dicine A/S i svenska Patent- och marknadsdomstolen. 

Piratkopior och ingripande 
Förebyggande åtgärder 
Receptbelagda läkemedel kan bara köpas via auktorise-
rade apotek. Vissa receptfria läkemedel kan också köpas i 
vanliga butiker och på bensinstationer. Alla auktoriserade 
apotek i Sverige måste använda en gemensam symbol. 

FM-Direktivet (i justerad lydelse) föreskriver åtgärder i 
syfte att förebygga att förfalskade läkemedel (inklusive pi-
ratkopior) kommer in på den enhetliga marknaden. Åtgär-
derna omfattar krav på säkerhetsdetaljer i syfte att kunna 

identifiera och autentisera produkterna. Medlemsstaterna 
har infört olika lösningar och syftet med de nya reglerna 
är att införa gemensamma regler för implementeringen av 
säkerhetsdetaljer på läkemedel i hela EU. Det övergripande 
syftet med reglerna är att begränsa införsel och distribution 
av förfalskade läkemedel (inklusive piratkopior). LMV sam-
arbetar också med flera andra myndigheter i Sverige för att 
förhindra att piratkopierade varor förs in på den svenska 
marknaden. Tack vare dessa förebyggande åtgärder är det 
ovanligt att förfalskade läkemedel återfinns i den lagliga 
försörjningskedjan för läkemedel. 

Enskilda individer får inte importera läkemedel från län-
der utanför EES med post oberoende av vilken typ av läke-
medel det rör sig om. Detta innebär till exempel att en en-
skild individ inte kan beställa kosttillskott från länder ut-
anför EES om dessa klassificeras som läkemedel i Sverige. 
Import via post för privat bruk för upp till ett år från ett 
land som är del av EES är dock tillåtet förutsatt att läke-
medlet inte klassificeras som dopning eller narkotika samt 
att läkemedlet är:

- Tillåtet i det land läkemedlet köpts. 
- Köpt på ett apotek eller motsvarande. 
- Tillåtet i Sverige och för det fall läkemedlet är recept-

belagt ska läkemedlet vara förskrivet av behörig för-
skrivare inom EES.

Vid misstanke om att importerade varor inte uppfyller kri-
terierna ovan har tullen rätt att stoppa varorna. Importören 
informeras därefter. Det är personen som för in varorna 
som har bevisbördan för att produkterna uppfyller ovan-
nämnda krav. 

Verkställighet 
Tullens rätt att kvarhålla och förstöra misstänka piratkopior 
styrs av EU-regler. Om tullen skjuter upp frigörandet av de 
misstänkta piratkopiorna och rättighetsinnehavaren väljer 
att inte vidta någon åtgärd ska varorna släppas. Tullen har 
dock alltid rätt att kvarhålla varorna om det finns miss-
tanke om att varorna utgör en risk för folkhälsan, miljön 
eller andra samhällsintressen. Det är då upp till relevant 
myndighet, inklusive Konsumentverket och Kemikalie-
inspektionen, att besluta om varorna ska släppas på den 
svenska marknaden. 

Den 1 januari 2019 infördes en ny bestämmelse i svenska 
varumärkeslagen enligt vilken transitering och andra jäm-
förbara tullförfaranden av piratkopior kan utgöra varumär-
kesintrång. Bestämmelsen avser nationella svenska varu-
märken och internationella registreringar som designerar 
Sverige (innehavare av EU-varumärken har haft möjlighet 
att stoppa varor i transit i Sverige sedan den nya varumär-
kesförordningen trädde i kraft 2016). Bestämmelsen ska inte 
tillämpas om parten som ansvarar för transiteringen eller 
andra jämförbara tullförfaranden kan visa att varumärkes-
innehavaren inte kan stoppa varorna i destinationslandet 
(omvänd bevisbörda). Till följd av den omvända bevisbör-
dan kan man inte hålla parten som ansvarar för transite-
ringen/andra jämförbara tullförfaranden ansvarig för va-
rumärkesintrång. Civila sanktioner (inklusive förstörelse 
av varor) kan dock fortfarande tillämpas. 
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Marknadsföring 
Regulatoriskt ramverk och överväganden 
Läkemedelslagen och LMV:s förordningar utgör det hu-
vudsakliga regulatoriska ramverket. I Sverige får företag 
bara marknadsföra receptfria läkemedel mot allmänheten 
och marknadsföringen som sådan är strikt reglerad. Dess-
utom har LIF – de forskande läkemedelsföretagen – antagit 
etiska regler för hur man får presentera information om 
både receptfria och receptbelagda läkemedel. Informa-
tionsgranskningsnämnden och Nämnden för Bedömning 
av Läkemedelsinformation utövar tillsyn av information 
och marknadsföringsåtgärder av läkemedel och tillser att 
reglerna följs. 

Generiskt utbyte 
Förbjudet? 
Generiskt utbyte är tillåtet i Sverige. LMV beslutar på pro-
duktnivå vilka läkemedel som får bytas ut, vilket innefat-
tar generiska produkter samt parallelldistribuerade och 
parallellimporterade produkter. LMV publicerar en lista 
över grupper av utbytbara läkemedel. Listan uppdateras 
regelbundet. LMV gör en enskild bedömning om vilka läke-
medel som är medicinskt likvärdiga. Vid bedömningen av 
likvärdighet tar LMV hänsyn till både effekt och säkerhet. 

Off-label-förskrivning i Sverige 
Off-label-förskrivning, det vill säga förskrivning av läke-
medel utanför godkänd indikation, är tillåtet i Sverige men 
föremål för debatt. Svenska regioner uppmuntrar off-label-
förskrivning i varierande grad av kostnadsbesparingsskäl. 
Till följd av generiskt utbyte kan ett apotek behöva ersätta 
en originalprodukt som behandlar indikation B med en 
generisk produkt som inte godkänts för att behandla indi-
kation B (det vill säga off-label-förskrivning). Den 29 april 
2019 tecknade alla Sveriges regioner Landstingets ömse-
sidiga försäkringsbolags (Löf:s) nya försäkring för skador 
orsakade av läkemedelsanvändning utanför godkänd indi-
kation. Försäkringen gäller retroaktivt från 1 januari 2019. 
Samtidigt har regeringen gett LMV i uppdrag att utreda 
möjligheten att genomföra nytta–risk-bedömningar för off-
label-förskrivning. Syftet med utredningen är att bidra till 
ökad kunskap och därmed bidra till att man väljer medi-
cinskt säkra och effektiva behandlingsalternativ.  

Nyckelfrågor 
Svenska apotek måste ersätta ett förskrivet läkemedel med 
dess billigaste motsvarighet. Utbyte får bara ske för läkeme-
del som omfattas av läkemedelsförmånen i Sverige. Tand-
vårds- och läkemedelförmånsverket beslutar om vilka lä-
kemedel som ska omfattas av läkemedelsförmånen och till 
vilket pris. För att ett läkemedel ska kunna subventioneras 
måste läkemedelsföretag lämna in en ansökan till LMV. Ett 
läkemedel får inte bytas ut om:

- Den som förskriver läkemedlet motsätter sig ett utbyte 
av medicinska skäl (till exempel allergier). 

- Farmaceuten motsätter sig ett utbyte på grund av att 
ett utbyte kan ha negativa konsekvenser för patientens 
hälsa. 

- Patienten väljer att betala prisskillnaden mellan det 
förskrivna läkemedlet och det billigaste utbytbara lä-
kemedlet.

Online 
Distanshandel 
Företag som vill bedriva distanshandel med läkemedel 
måste ansöka om detta hos LMV. Företag som innehar ett 
tillstånd för att driva öppenvårdsapotek har rätt att bedriva 
distanshandel med läkemedel, men man måste först anmäla 
detta till LMV som en väsentlig ändring. Företag kan sälja 
både receptbelagda och receptfria läkemedel online. 

Från och med den 1 juli 2015 måste alla företag som säl-
jer läkemedel på distans använda en särskild symbol i kom-
bination med den svenska flaggan. Symbolen är densamma 
i hela EU. Apotek i Sverige är föremål för ett egenkontroll-
program som fokuserar på hantering och försäljning av lä-
kemedel. Egenkontrollprogrammet för distanshandel om-
fattar fler delar jämfört med traditionella apotek. 

Vad gäller krav på information och rådgivning har LMV, 
efter att ha gjort en undersökning, kommit fram till att det 
finns ett behov av att förtydliga hur dessa regler ska till-
lämpas vid distanshandel. Till följd av detta har LMV pub-
licerat förslag på hur man kan uppfylla kraven på informa-
tion och rådgivning vid distanshandel. Syftet med förslagen 
är att säkerställa att patienter får nödvändig information 
om läkemedel, vilket i vissa fall kan innebära att apotek 
måste ta faktisk kontakt med patienten. 

Domännamn 
Under förutsättning att en .se-domän är tillgänglig kan 
domänen registreras via en av svenska Internetstiftelsens 
återförsäljare. I Sverige tillämpar man ”first to file”-prin-
cipen. Om en part finner att någon annan har registrerat 
en domän som parten har rätt till kan parten invända mot 
registreringen via ett alternativt tvistelösningsförfarande. 
Detta administreras av World Intellectual Property Organi-
sations (WIPO) sedan juni 2017. WIPO tillämpar .se-policyn 
och för att nå framgång måste käranden visa att följande 
kriterier är uppfyllda: 

- Käranden har en tidigare rättighet (till exempel varu-
märke, efternamn eller företagsnamn) med giltighet i 
Sverige.

- Domännamnsinnehavaren agerade i ond tro vid regist-
rering eller användning av domänen. 

- Domännamnsinnehavaren har inga rättigheter till eller 
legitima intressen avseende den aktuella domänen.  
 

PER LIDMAN 
Managing Partner, Setterwalls Advokatbyrå 

SARA SÖDERLING 
Associate, Setterwalls Advokatbyrå 
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Den totala försäljningen av läke-
medel i Sverige uppgår fram 
till och med oktober 2019 till 

38,03 miljarder SEK, och tillväxten 
jämfört med samma period förra året 
är 7,90 procent.

Topp 15-företag
Inga större rörelser mellan företagen 
i toppen. MSD ligger kvar på förstap-
latsen följt av Pfizer och BMS. Teva 
och Gilead tar några placeringar på 
listan och går upp till 12:e respektive 
13:e plats. AstraZeneca går från 11:e 
till 13:e plats.

Topp 15-produkter
Eliquis behåller förstaplatsen följt av 
Eylea och Humira. Privigen och Xa-
relto byter plats med Privigen på 12:e 
och Xarelto på 13:e plats. Ny på listan 
är Stelara som petar ut den förr 15:e 
platsinnehavaren FSME-Immun. I öv-
rigt inga ändringar.

Topp 15-terapiområden
Inga ändringar av rangordningen inom 
terapiområdena. Terapigrupp L ligger 
kvar som ohotad etta. Starkast tillväxt 
ser vi i terapigrupp M (rörelseappara-
ten) på 15,9 procent mot föregående år. 

Terapiområde J (infektionssjukdomar) 
och P (antiparasitära) är de enda te-
rapiområden som tappar försäljning 
mot 2018.

branschstatistik

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 

Novembermörkret har sänkt sig över Sverige och det är dags att återigen ta en titt 
på statistiken. Den senaste perioden som presenteras här är 201910. Försäljningen 
innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden 
är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandling-
ar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals 
kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Jonas Holm, IQVIA har samman-
ställt och analyserat statistiken.       

för januari – oktober 2019

Topp 15-företag

Företag Rank YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth  

    procent  YTD   procent MAT  

    YTD   MAT 

MSD SWEDEN 1 1 939 496,3 5,10% 8,82% 2 277 299,1 5% 10,31%

PFIZER 2 1 671 423,9 4,40% -7,14% 2 019 252,1 4% -4,27%

B-MYERS SQUIBB 3 1 629 343,3 4,28% 28,76% 1 908 500,7 4% 29,23%

NOVARTIS 4 1 579 530,1 4,15% 22,10% 1 854 567,9 4% 19,95%

BAYER AB 5 1 411 534,1 3,71% 15,82% 1 666 575,8 4% 20,50%

ORIFARM 6 1 300 822,0 3,42% -3,01% 1 540 681,7 3% -7,08%

JANSSEN-CILAG 7 1 277 175,5 3,36% 28,28% 1 502 592,1 3% 31,92%

ROCHE 8 1 216 269,4 3,20% -18,12% 1 500 762,6 3% -14,68%

GLAXOSMKL 9 1 103 477,8 2,90% 2,49% 1 301 710,6 3% 3,52%

ABBVIE AB 10 1 014 312,3 2,67% -22,18% 1 248 924,1 3% -20,84%

TEVA SWEDEN 11 862 747,9 2,27% 12,82% 1 012 738,8 2% 11,32%

GILEAD SCIENCES 12 860 889,1 2,26% -27,56% 1 074 444,1 2% -16,96%

ASTRAZENECA 13 824 374,0 2,17% 7,98% 966 139,6 2% 4,19%

NOVO NORD PHARM 14 816 579,1 2,15% 36,70% 962 122,3 2% 37,93%

CELGENE AB 15 754 057,2 1,98% 38,58% 873 670,8 2% 37,88%

Total (topp 15-företag)  18 262 032,1 48,02% 4,83% 21 709 982,3 48,00% 6,25%

Totalmarknad  38 029 696,9 100,00% 7,90% 45 225 642,5 100,00% 8,47%

IQVIA or it’s affiliates  all rights reserved 

JONAS HOLM, 
IQVIA
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Topp 15-produkter

Produkt Rank YTD Andelar  % Growth  MAT   Andelar % Growth 

    procent  YTD   procent MAT 

    YTD   MAT 

ELIQUIS 1 914 911,1 2,41% 25,53% 1 074 313,5 2% 25,87%

EYLEA 2 806 650,8 2,12% 21,78% 947 930,7 2% 30,12%

HUMIRA 3 749 495,3 1,97% -25,22% 917 868,5 2% -23,20%

REVLIMID 4 484 066,7 1,27% 29,98% 565 822,5 1% 30,13%

EPCLUSA 5 476 698,4 1,25% -38,50% 624 828,9 1% -24,33%

OPDIVO 6 460 333,1 1,21% 39,86% 527 271,3 1% 35,91%

ENBREL 7 428 553,5 1,13% 3,69% 517 338,2 1% 7,31%

KEYTRUDA 8 419 670,8 1,10% 58,25% 485 578,0 1% 58,74%

XTANDI 9 395 750,0 1,04% 6,82% 471 200,0 1% 8,14%

INFLECTRA 10 384 561,9 1,01% 7,99% 454 443,6 1% 15,31%

ELVANSE 11 349 857,3 0,92% 22,83% 412 268,8 1% 22,89%

PRIVIGEN 12 305 577,3 0,80% -0,44% 365 886,1 1% 8,11%

XARELTO 13 303 864,5 0,80% 13,44% 360 354,2 1% 13,88%

VICTOZA 14 295 952,5 0,78% 17,71% 351 895,0 1% 19,67%

STELARA 15 255 887,9 0,67% 27,25% 299 828,5 1% 27,93%

Total (topp 15-produkter)  7 031 830,9 18,49% 6,75% 8 376 827,9 18,52% 10,77%

Totalmarknad  38 029 696,9 100,00% 7,90% 45 225 642,5 100,00% 8,47%

IQVIA or it’s affiliates  all rights reserved

Terapiområde Rank YTD  Andel  % Growth  MAT  Andel i  % Growth 

   procent YTD      procent  MAT

   YTD   MAT 

L Tumörer och rubbningar i Immunsystemet 1 11 325 995,1 29,78% 12,18% 13 382 242,0 29,59% 12,15%

N Nervsystemet 2 4 812 063,9 12,65% 8,50% 5 720 027,6 12,65% 6,90%

J Infektionssjukdomar 3 4 418 791,6 11,62% -7,07% 5 383 893,3 11,90% -0,51%

B Blod och blodbildande organ  4 4 123 275,4 10,84% 8,95% 4 903 461,3 10,84% 8,96%

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 5 3 510 128,3 9,23% 12,10% 4 172 517,2 9,23% 11,13%

R Andningsorganen 6 2 336 756,9 6,14% 6,43% 2 761 704,4 6,11% 5,34%

C Hjärta och kretslopp  7 1 475 167,7 3,88% 14,03% 1 759 263,5 3,89% 11,31%

S Ögon och öron 8 1 467 100,4 3,86% 12,18% 1 721 088,7 3,81% 15,04%

M Rörelseapparaten  9 1 177 948,3 3,10% 15,90% 1 394 291,3 3,08% 16,17%

G Urin- och könsorgan samt könshormoner  10 1 150 268,5 3,02% 1,56% 1 373 121,1 3,04% 0,60%

H Hormoner, utom könshormoner och insulin 11 788 943,5 2,07% 2,68% 933 702,1 2,06% 2,31%

D Hud  12 762 228,5 2,00% 9,01% 908 729,4 2,01% 7,11%

V Varia  13 645 561,2 1,70% 9,40% 768 360,5 1,70% 15,46%

P Antiparasitära, insektsdödande 

och repellerande medel 14 35 467,5 0,09% -11,99% 43 240,1 0,10% -18,77%

Total (terapiområden)  38 029 696,9 100,00% 7,90% 45 225 642,5 100,00% 8,47%

Totalmarknad  38 029 696,9 100,00% 7,90% 45 225 642,5 100,00% 8,47% 

IQVIA or it’s affiliates  all rights reserved    

Topp 15-terapiområden
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Donation av receptbelagt 
läkemedel
Donationer från läkemedelsföretag 
till hälso- och sjukvården regleras i 
artikel 10, avdelning 1, kapitel 2 i LER. 
Enligt bestämmelsen gäller bland an-
nat att donationer till hälso- och sjuk-
vården är tillåtna endast om de görs 
för att stödja forskning och utveckling 
samt att sådana inte får utgöra ett in-
citament att rekommendera, förskriva, 
köpa, tillhandahålla, sälja eller admi-
nistrera specifika läkemedel. I praxis 
har framkommit att donationer av 
receptbelagda läkemedel är tillåtna 
under förutsättning att den mängd av 
ett läkemedel som doneras täcker hela 
behovet för en fullständig behandling 
med läkemedlet. Om inte kommer 
man i konflikt med det senare av nyss 
nämnda två krav. Detta har nu bekräf-
tats i ett avgörande (NBL 1064/19 och 
1065/19) rörande ett erbjudande från 
Novartis till hälso- och sjukvården 
där företaget erbjöd sig att stå för en 
så kallad Startförpackning vid behand-
ling med Cosentyx, som är indicerat 
vid plackpsoriasis, psoriasisartrit och 
ankyloserande spondylit.

IGN inledde att initiativärende med 
anledning av Novartis erbjudande. 
Man mottog också en konkurrentan-
mälan mot detta som väsentligen inne-
höll samma kritik som den IGN hade. 
Ärendena överfördes till NBL med stöd 
av p 23 och 25 i arbetsordningen för 
IGN och NBL utan att IGN fattade eget 
beslut i sakfrågan.

Novartis erbjudande betecknades i 
utskicket till hälso-och sjukvården som 
ett ”Erbjudande till dig och dina pa-
tienter”. Där angavs att Novartis stod 
för kostnaden för startförpackningen 
(som inte omfattas av läkemedelsför-
månen) och att detta innebar 100 pro-
cents reducering på investeringskost-
naden under de tre första månaderna 
för behandling av PsA- (TNF-naiva) 
och AS-patienter. För PsO- och PsA 
(TNF-erfarna) -patienter angavs redu-
ceringen bli 50 procent under motsva-
rande period. Det angavs också att pa-
tienten hade att erlägga 100 kronor vid 
uttag på apoteket av receptet på start-
förpackningen. Det senare förhållan-
det, att patienten fick erlägga 100 kro-
nor, medförde enligt Novartis att det 
handlade om ett köp och inte om en 
gåva/donation. Vidare framhölls att 
köpeerbjudandet avseende startför-
packningen var riktat mot patienterna 
och inte mot hälso- och sjukvården. Av 
bland annat dessa skäl menade Novar-
tis att artikel 10 om donationer till häl-
so- och sjukvården inte var tillämplig.

NBL inledde med att ta ställning till 
om erbjudandet innefattade en dona-
tion till hälso- och sjukvården i den 
mening som avses i artikel 10. Nämn-
den uttalade att för att detta skulle vara 
fallet krävs att erbjudandet på något 
sätt innebär en ekonomisk fördel för 
kliniken eller i förlängningen för regi-
onen. Klinikens alternativ till att ut-
nyttja erbjudandet för den aktuella pa-
tientgruppen var enligt NBL att välja 

en annan behandling och att skriva ut 
ett läkemedel som ingår i förmånssys-
temet. NBL noterade att därvid ligger 
kostnadsansvaret för receptläkemedel 
inom förmånssystemet, med undantag 
för den patientavgift som erläggs, på 
sjukvårdshuvudmannen (den enskilda 
kliniken, sjukhuset eller samlat regio-
nalt). I fall då kostnadsansvaret ligger 
på kliniknivå var det enligt NBL sär-
skilt tydligt att Novartis erbjudande 
medförde en direkt ekonomisk bespa-
ring för kliniken. Men även då kost-
nadsansvaret ligger samlat hos regio-
nen innebar erbjudandet en kostnads-
besparing för hälso- och sjukvården. 
Nämnden fortsatte: ”För mycket kost-
samma läkemedelsbehandlingar, som 
patienten inte bedöms ha möjlighet att 
ekonomiskt klara av, är det inte ovan-
ligt att den förskrivande kliniken tar 
på sig kostnadsansvaret. Den aktuella 
förpackningen av Cosentyx, som inte 
ingår i läkemedelsförmånen, bedöms 
vara ett för patienten mycket kostsamt 
behandlingsalternativ som, om det 
skulle förskrivas på recept, skulle be-
höva bekostas av sjukvårdshuvudman-
nen (kliniken, sjukhuset eller regio-
nen). Även i denna situation innebär 
erbjudandet en kostnadsbesparing för 
hälso- och sjukvården.”

NBL kom därför fram till att erbju-
dandet utgjorde en donation enligt ar-
tikel 10. 

NBL noterade att det i ärendet inte 
framkommit att Novartis donation 
gjordes för att stödja forskning och ut-

Avgöranden från IGN och NBL 
Sedan förra numret av Pharma Industry har NBL avgivit endast ett beslut medan 
IGN kommit med ett drygt tiotal. NBL-ärendet är intressant eftersom det handlar 
om den inte så ofta förekommande frågan om donationer till hälso- och sjukvår-
den. IGN-ärendena har till största delen handlat om relativt vanligt förekommande 
frågor och innebär knappast ändring eller förtydligande av praxis. Mer intressanta 
är några andra ärenden rörande frågor som inte är så vanligt förekommande hos 
nämnden.

anmälningsärenden
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LIFe-time.se är en mediekanal för nyheter, 
fördjupning och omvärldsbevakning inom 
läkemedelsrelaterade hälso- och sjukvårds-
frågor. Varje dag utkommer webbtidningen 
med nya artiklar och notiser som håller dig 
uppdaterad på nyheter, fakta och perspektiv. 
Du kan även välja att kostnadsfritt prenume-
rera på vårt nyhetsbrev eller läsa vårt magasin 
som utkommer några gånger per år.  

Vad du tycker att vi ska skriva om på  
LIFe-time.se? 
Tipsa oss på info@life-time.se! 

LIFe-time.se ges ut av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF   Box 17608, SE -118 92 Stockholm   Tel +46 8 462 37 00   E-mail info@lif.se   www.lif.se   www.fass.se   www.citylife.se

LIF201911

Läs mer på LIFe-time.se

”Regeringens kommande forskningspolitiska  
proposition är avgörande för att staka ut vägen  
till ett sammanhållet och starkt forsknings- och 
innovationssystem där akademi, hälso- och sjuk-
vård och Life Science-företag jobbar tillsammans.”

Lågkonjunktur slår hårt mot regionerna 
Den kommande lågkonjunkturen kommer slå hårt mot regionerna. 
katteh jningar  e ekti iseringar o h kat st d rån staten måste 

till r att klara ekonomin  anser  i sin ekonomira ort. am  
tidigt kar kostnaderna r h lso  o h sjuk ården i rekordtakt.  

 h jer o kså tonl get mot regeringen o h kallar de allt er  
riktade stats idragen en rgi tad gå a .

VÅRDKVALITET

KI fördjupar samarbete med Janssen 
arolinska nstitutet  o h l kemedels retaget anssen rdju ar  

sitt ågående samar ete inom orskning o h ut e kling. Det gemen  
samma orskarlaget ska land annat an nda a an erade anal s  
metoder r att hitta n a metoder att tidigare kunna identi era  
ersoner som riskerar att dra as a  all arliga sjukdomar som  

e em el is l heimers sjukdom o h olika an er ormer.

FORSKNING

Ledare

Anders Blanck, vd LIF

veckling, vilket ju är ett av flera krav 
enligt artikel 10. Nämnden noterade 
vidare att det av produktresumén för 
Cosentyx framgår att en utvärdering 
ska genomföras av en läkare efter 16 
veckors behandling och att detta inne-
bar att patienten behöver behandlas 
under en längre period än den tid då 
Cosentyx tillhandahölls gratis enligt 
erbjudandet (tre månader dvs 12 veck-
or). Eftersom endast en begränsad del 
av behandlingen tillhandahölls gratis, 
gav erbjudandet ett incitament att för-
skriva ytterligare kvantiteter av läke-
medlet. Av bägge dessa skäl stred er-
bjudandet mot artikel 10.

Aktiviteten för gammal för att 
bedömas (preskription)
IGN mottog i början av juli 2019 en 
fråga från en läkare om svenska läkare 

deltagit vid av Astellas europeiska hu-
vudkontor 2013 och 2104 arrangerade 
möten i Frankfurt respektive Milano 
(IGN 152/19). Astellas AB uppgav att 
såvitt man kunnat finna hade tre nor-
diska läkare varav en från Sverige del-
tagit i mötet i Milano medan man inte 
hade några uppgifter rörande mötet i 
Frankfurt. Några närmare uppgifter 
hade man inte tillgång till och företa-
get noterade att mötena ägt rum innan 
det europeiska systemet om öppen 
redovisning av värdeöverföring bör-
jade gälla. 

Efter det beskedet önskade läkaren 
göra en formell anmälan om överträ-
delse av LER. Därvid framhölls att As-
tellas i Storbritannien fällts enligt det 
brittiska etiska regelsystemet för att de 
båda arrangemangen skulle ha innefat-
tat otillåten prelansering samt rekom-

mendationer om off-label-användning 
för ett av företagets läkemedel.

IGN framhöll att praxis beträffande 
hur gamla fall som IGN/NBL ska ta 
upp är begränsad. Man hänvisade dock 
till NBL1046/17 där NBL uttalat att IGN 
och NBL, trots att LER inte innehåller 
någon preskriptionsregel, bör avstå 
från att behandla en anmälan som rör 
förhållanden så långt tillbaka i tiden 
att ett avgörande i ärendet inte kan tjä-
na som vägledning för läkemedelsfö-
retagen i deras nuvarande verksamhet. 
Det uttalades att hur lång tiden ska 
vara för att en anmälan ska avvisas får 
bedömas i varje enskilt fall. Utifrån 
detta avvisade NBL att bedöma en an-
mälan mot en då cirka åtta år gammal 
trycksak som inte längre användes. 

IGN noterade att anmälan avsåg ak-
tiviteter vid möten 2013 och 2014 samt 



66   pharma industry nr 4-19

att saken behandlats av den brittiska 
Prescription Medicines Code of Prac-
tice Authority (PMCPA) och att detta 
resulterat i att Astellas UK bestraffats 
för att man brutit mot det etiska regel-
verket.

Mot denna bakgrund fann IGN att 
det inte fyllde något förnuftigt syfte att 
pröva om de anmälda aktiviteterna va-
rit förenliga med LER. Anmälan avvi-
sades därför utan prövning i sak.

Det är lätt att hålla med IGN om att 
det knappast fyller något ändamål att 
pröva en åtgärd fem–sex år tillbaka i 
tiden särskilt som reglerna rörande det 
aktuella slaget av åtgärder genomgått 
viktiga förändringar sedan dess. Dess-
utom hade ju frågan redan behandlats 
enligt de etiska reglerna i Storbritan-
nien varför företaget på Europa-nivå 
förhoppningsvis tagit lärdom om hur 
vad reglerna innebär.

Erforderliga varningsföreskrifter
Enligt artikel 17 p 5 kapitel 1 avdelning 
1 i LER ska marknadsföring av läkeme-
del innehålla erforderliga varningsfö-
reskrifter eller begränsningar ifråga 
om läkemedlets användning. Ordet 
erforderliga är ett nyckelord och innebär 
att vad som måste tas med rörande till 
exempel biverkningar och olika för-
siktighetsmått får bedömas från fall 
till fall beroende på informationens 
utformning och innehåll i övrigt. Detta 
medför att det kan vara vanskligt att 
ha en enda så kallad plikttext avsedd 
att användas i all information för ett lä-
kemedel. Detta erfor Grunenthal Swe-
den AB rörande en annons för migrän-

läkemedlet Zomig Nasal (IGN 159/19).
I SmPC:n för Zomig Nasal finns an-

maningar till försiktighet vid behand-
ling av gravida kvinnor och kvinnor 
som ammar. Dessa fanns inte med i 
den plikttext som företaget tagit fram 
som standardtext för all information 
för läkemedlet. IGN uppmärksammade 
en annons som innehöll en bild av en 
yngre kvinna med ett spädbarn fram-
för sig. På grund av bilden borde an-
nonsen enligt IGN ha haft med de var-
ningar och försiktighetsmått som gäl-
ler vid behandling av gravida och am-
mande kvinnor. Grunenthal framhöll 
att det handlade om en standardtext 
som användes vid all information om 
Zomig Nasal samt att informationen i 
flertalet fall inte innehöll bilder eller 
andra inslag som förde tanken till fer-
tila och/eller ammande kvinnor. Före-
taget medgav dock att den aktuella an-
nonsen på grund av bilden stred mot 
artikel 17.5 och utfäste sig att generellt 
komplettera standardtexten med de 
saknade försiktighetsuppgifterna.

IGN:s beslut skall beaktas även om 
det överklagas

En viktig formell regel är § 33.2 i 
stadgar för NBL och IGN enligt vilken 
ett läkemedelsföretag är skyldigt att 
följa ett fällande beslut från IGN även 
om man överklagat beslutet till NBL. 
Först om NBL ändrar beslutet kan fö-
retaget bortse från det.

I slutet av augusti fällde IGN Glaxo-
SmithKline Consumer Healthcare AS 
(GSK) för avsteg från LER artikel 102 
då man i marknadsföringen hävdat att 
Voltaren gel 23,2 mg/g har en effektdu-

ration upp till 12 timmar, utan att det-
ta hade uttryckligt stöd i produktresu-
mén. GSK har överklagat beslutet till 
NBL. När denna artikel skrivs förelig-
ger inte ännu något avgörande från 
NBL. Så sent som i slutet av september 
uppmärksammade IGN att det fällda 
påståendet fortfarande fanns på en 
hemsida för Voltaren. GSK förklarade 
detta med att hemsidan var under flytt 
till en ny teknisk plattform och att det 
korrigeringsarbete av informationen 
för Voltaren, som man inlett, inte ännu 
nått den aktuella hemsidan. Man utlo-
vade att ändringen skulle komma att 
vara genomförd inom en mycket snar 
framtid.

IGN godtog inte GSK:s förklaring 
(IGN 155/19) och ansåg det vara oac-
ceptabelt att det fällda påståendet 
fanns kvar på hemsidan en månad ef-
ter det att det fällts av nämnden. Efter-
som GSK åsidosatt ett tidigare beslut 
av IGN ansågs förseelsen vara allvarlig 
och företaget ålades en IGN-avgift om 
180 000 kronor.

Till saken hör att IGN:s beslut i det 
tidigare ärendet inte var enhälligt. 
Även om det blir så att NBL ändrar det-
ta beslut i enlighet med reservantens 
resonemang, vilket enligt min mening 
inte är osannolikt, påverkar detta inte 
beslutet i det nu aktuella ärendet. GSK 
har inte följt regeln i § 33.2 om att be-
akta IGN:s beslut under det att NBL be-
handlar ett överklagande. Reservanten 
i det tidigare ärendet var också helt 
enig med övriga ledamöter om att GSK 
skulle fällas i det nya ärendet.

Ett beslut från NBL rörande överkla-
gandet av det tidigare IGN-beslutet bör 
föreligga till nästa nummer av Pharma 
Industry. Inte minst med hänsyn till att 
det handlar om första gången ett IGN-
beslut inte varit enhälligt finns det an-
ledning att då återkomma till det ären-
det. 

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB

anmälningsärenden
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We believe “what ’s possible” can always 

go further. That ’s why we do things 

differently at IQVIA – by bringing the 

science of healthcare together with data 

science, advanced analytics and expert 
knowledge. It ’s how we look beyond 

what ’s expected in healthcare to see 

what ’s possible.

Others may offer a way forward. IQVIA 
gives you a way further.
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Sökmotoroptimering 
– vad tänka på 2020?

Den agila 
revolutionen 
är här!

KI Innovations 
– katalysatorn när 
forskarnas idéer 
blir patientnytta

Statistikens atomer och molekyler
– data, lägesmått och variabilitet!




