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Artikel 11.4 och kravet att i vissa 
situationer ange statistisk håll-
barhet
Enligt artikel 11.4 i Regler för läkeme-
delsinformation ska jämförelser mellan 
olika läkemedel och behandlingsalter-
nativ utformas på ett sådant sätt att det 
klart framgår hur statistiskt hållbara 
uppgifterna är. Denna fråga har under 
det senaste året varit på tapeten i flera 
ärenden hos IGN. I många av dessa 
har IGN tillämpat bestämmelsen på ett 
långtgående sätt som enligt både min 
och andras uppfattning framstått som 
något tveksamt. 

Sanofi överklagade till NBL ett IGN-
beslut där IGN fällt företaget för att inte 
ha följt artikel 11.4. Ärendet (NBL 
1074/20) gällde informationsmaterial 
för Praluent, för behandling av bland 
annat primär hyperkolesterolemi, res-
pektive Aubagio, för behandling av 
vuxna patienter med skovvis förlöpan-
de multipel skleros. I en annons för 
Praluent fanns produktpåståendet: ”Ef-
ter AKS ger Praluent minskad risk för 
kardiovaskulära händelser”. I informa-
tionen för Aubagio förekom produkt-
påståendet: ”Aubagio har signifikant 
effekt på funktionsnedsättning jämfört 
med placebo i två studier”. I bägge fal-
len angavs produktresumén för respek-
tive läkemedel som referens. I bägge 
fallen saknade informationen uppgift 
om statistisk hållbarhet vilket IGN an-
såg strida mot artikel 11.4. 

I sitt överklagande till NBL hävdade 
Sanofi bland annat att ärendet gällde 
generella och indikationsnära produkt-
påståenden och att artikel 11.4 inte är 
tillämplig på sådana. Företaget fram-
höll att jämförelserna i den påtalade 
informationen gällde behandlingsal-
ternativet ”ingen behandling” och att 
detta är grundläggande för godkänd 
indikation. Sanofi menade att påståen-
dena har direkt stöd i indikationstex-
ten i respektive läkemedels produktre-
sumé och att dessa därför bör kunna 
användas utan att behöva kompletteras 
med siffror som visar på statistisk håll-
barhet. 

NBL noterade att enligt artikel 11.4 
gäller att uppgifter om jämförelser 
mel la n ol ika läkemedel oc h 
behandlings¬alternativ ska vara så ut-
formande att det klart framgår hur sta-
tistiskt håll¬bara uppgifterna är. 

Vad gäller påståendet ”Efter AKS 
ger Praluent minskad risk för kardio-
vaskulära händelser” konstaterade 
NBL att detta inte utgör en jämförelse 
mellan vare sig läkemedel eller be-
handlingsalternativ och att artikel 11.4 
därför inte var tillämplig. I fråga om 
uttrycket ”signifikant effekt” i påstå-
endet ”Aubagio har signifikant effekt 
på funktionsnedsättning jämfört med 
placebo i två studier” uttalade nämn-
den att detta är ett tillräckligt klart och 
vedertaget uttryck inom läkemedels-
branschen för att ange hur statistiskt 

hållbara uppgifterna är. Kravet i artikel 
11.4 var därmed uppfyllt.

Att NBL biföll Sanofis överklagande 
torde medföra att IGN har anledning 
att liberalisera sin under senare tid allt-
mer skärpta tillämpning av artikel 11.4. 

En förutsättning för att bestämmel-
sen skall vara tillämplig är att det 
marknadsförda läkemedlet jämförs 
med andra läkemedel eller behand-
lingsalternativ. Påståenden och formu-
leringar som sakligt sätt återspeglar ett 
läkemedels godkända indikationer 
omfattas inte. I den mån påståendena 
kompletteras med olika sifferuppgifter 
om effekter eller illustreras med exem-
pelvis grafer kan dock situationen ses 
annorlunda och preciserade uppgifter 
om den statistiska hållbarheten torde 
då oftast vara nödvändiga.

Efter en anmälan från Läkemedels-
verket har NBL avgjort ett annat ären-
de (NBL1073/20) som kan uppfattas 
som en sträng tillämpning av artikel 
11.4. Ärendet gällde en annons för Sa-
nofis prostatacancerläkemedel Jevtana. 
Läkemedelsverket kritiserade bland 
annat en tabell där förekomsten av bi-
verkningar hos en patientgrupp som 
behandlats med Jevtana jämfördes med 
förekomsten av biverkningar hos en 
patientgrupp som behandlats med 
ARTA. Ovanför tabellen sades bland 
annat:

”Allvarliga biverkningar, grad ≥3, 
uppstod i samma utsträckning för be-

Bakläxa för IGN 
Under de senaste fyra månaderna har NBL avgett hela sex yttranden och därmed 
mer än dubblerat antalet yttranden för året. Under samma period har IGN avgett 
ett knappt tiotal yttranden. Två av NBL-ärendena avsåg tillämpning av artikel 11 
och kravet på att i vissa situationer ange statistisk hållbarhet. Utgången i ett av 
dessa torde innebära att IGN behöver något liberalisera sin tolkning av bestämmel-
sen. Ett tredje NBL-yttrande och ett av IGN:s yttranden avser frågan om kommer-
siell läkemedelsinformation föreligger eller inte. Avslutningsvis tas ett IGN-ärende 
upp som rör den inte så vanliga frågan om stötande och osmaklig reklam. 

anmälningsärenden
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handlingsgrupperna, men antalet bi-
verkningar som ledde till död var fler 
i jämförande ARTA-armen.” Annonsen 
saknade uppgifter om statistisk håll-
barhet i jämförelsen. Läkemedelsverket 
ansåg att annonsen stred mot artikel 
11.4 Regler för läkemedelsinformation.

Sanofi invände att publikationen. 
varifrån siffrorna i tabellen hämtats, 
inte innehöll några uppgifter om jäm-
förelsens statistiska hållbarhet. Företa-
get medgav dock att annonsen borde 
ha upplyst om detta förhållande.

NBL konstaterade att annonsen helt 
saknade uppgifter om statistisk håll-
barhet. Det tillades att förhållandet att 
påståendet har stöd i den åberopade 
artikeln saknade betydelse för bedöm-
ningen. Annonsen stred således mot 
artikel 11.4 i informationsreglerna i 
LER. Nämnden var enig om denna ut-
gång men en minoritet bestående av 
flertalet av de företagsanknutna leda-
möterna ville ha en annan motivering 
till beslutet. Av deras skiljaktiga me-
ning framgår att de ansåg att annonsen 
borde ha innehållet en tydlig reserva-
tion för att den åberopade artikeln sak-
nade uppgifter om statistisk hållbar-
het.

Förhållandet att nämndens majori-
tet inte ville motivera beslutet på sätt 
som anges i den skiljaktiga meningen 
medför att det i en situation som den-
na, där uppgifter om statistisk hållbar-
het saknas i den åberopade dokumen-
tationen, inte är tillräckligt att ange 
detta förhållande i läkemedelsinforma-
tionen. Åberopar man sådan dokumen-
tation måste man själv räkna fram den 
statistiska hållbarheten och ange den-
na i läkemedelsinformationen.  Det bör 
påpekas att kravet enligt artikel 11 att 
ett åberopande skall vara rättvisande 
och nyanserat också torde medföra att 
man måste upplysa om att uppgifterna 
inte finns i den åberopade dokumenta-
tionen utan är framräknade av företa-
get.

Kommersiell läkemedelsinforma-
tion eller inte
Som nämnts i ingressen har såväl NBL 
som IGN behandlat ärenden som av-
sett frågan om påtalad information 
utgör kommersiell läkemedelsinforma-
tion på vilken informationsreglerna i 
LER är tillämplig eller om det handlat 
om annat slag av information där reg-
lerna inte gäller.

Läkemedelsföretaget RhoVac AB in-
förde i en dagstidning en annons där 
företaget beskrev sin forskning samt 
läkemedelskandidaten ”RV001”. Bland 
annat framhölls att RV001 från EU:s 
sida beskrivits som en ”game changer” 
för framtida cancerbehandling. Se bild 
av annonsen härintill. IGN inledde ett 
initiativärende och menade att annon-
sen innebar otillåten prelansering av 
ett ännu inte registrerat läkemedel. 
RhoVac bestred detta och menade att 
det handlade om så kallad institutio-
nell reklam där Regler för läkemedels-
reklam inte gäller. IGN överförde då 
ärendet till NBL utan eget beslut (NBL 
1078/20).

RhoVacs argumentering för att an-
nonsen utgjorde institutionell reklam 
byggde i stor utsträckning på ett tidi-
gare NBL-avgörande (1053/18) där 
nämnden kom fram till att sådan re-
klam förelåg (se artikel i PI nr 1/2019). 
Företaget menade att det fanns ett an-
tal omständigheter som i än högre grad 
talade för att den nu aktuella annonsen 
inte utgjorde prelansering av ett läke-
medel utan var att se som institutionell 
reklam. Bland annat pekades på att an-
nonsen inte innehöll något varumärke 
eller ens en generisk benämning utan 
endast företagets egna projektnamn, 
RV001.  RhoVac framhöll att till skill-
nad från annonsen i 1053/18 fanns inga 
spekulationer om när RV001 skulle 
kunna nå marknaden och att detta i 
praktiken kunde inträffa om tidigast 
fem år. RhoVac menade att syftet med 
annonsen varit att informera intressen-
ter, i synnerhet aktieägare, om att bo-
lagets fas 2b studie nu har kommit i 
gång också i Sverige.

NBL erinrade om att frågan om in-
formationen utgör institutionell re-
klam eller märkesvaruinformation en-
ligt praxis får avgöras utifrån en sam-
lad bedömning av omständigheterna i 
det enskilda fallet. Nämnden framhöll 
att särskild hänsyn ska tas till informa-
tionens anslag och uppläggning samt 
var den förekommer. Ifråga om likhe-
ter och olikheter med det tidigare ären-
det 1053/20 menade NBL att det fanns 
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betydande skillnader mellan detta äld-
re avgörande och det nu aktuella ären-
det som talade i en annan riktning än 
vad RhoVac hävdat.

NBL noterade att annonsen i det ti-
digare ärendet var införd i den del av 
en dagstidning som var avsedd för in-
formation om aktuella nyemissioner, 
vilket talade för att avsikten med an-
nonsen inte var att locka läsare bland 
allmänheten. I det nu aktuella fallet var 
inte visat i vilken del av tidningen som 
annonsen varit införd.

Annonsen i det tidigare avgörandet 
hade rubriken ”Aktuella nyemissioner” 
och det fanns också en faktaruta där 
det framgick att annonsen avsåg ett 
teckningserbjudande i en nyemission 
som planerades av läkemedelsföreta-
get. I RhoVacs annons framgick enligt 
NBL varken av rubrik eller av innehål-
let i övrigt att informationen riktade sig 
till nuvarande och/eller framtida ak-
tieägare eller andra intressenter för in-
vestering i bolaget. I stället fokuserade 
annonsen nästintill uteslutande på att 
beskriva själva läkemedlet och mycket 
lite information gavs om själva bolaget. 
Sammantaget gav enligt NBL RhoVacs 
annons intrycket av att den riktade sig 
till läsare bland allmänheten i deras 
egenskap av presumtiva patienter/kon-
sumenter av läkemedlet, snarare än till 
nuvarande eller framtida investerare i 
bolaget.

Vad avser det faktum att lansering-
en av läkemedlet beräknades ligga 
långt framåt i tiden, konstaterade NBL 
att det inte finns någon bortre lanse-
ringstidsgräns i informationsreglerna 
för när det kan vara fråga om prelan-
sering.

Vid en samlad bedömning kom NBL 
fram till att annonsen utgjorde mark-
nadsföring till allmänheten av ett läke-
medel som saknar marknadsförings-
tillstånd i Sverige. Den stred därför mot 
prelanseringsförbudet i artikel 2 (102) 
i Regler för läkemedelsinformation.

I samband med rådgivning/utbild-
ning rörande frågan om kommersiell 
läkemedelsinformation föreligger eller 
inte har jag ibland menat att frågan om 

hur länge det dröjer till ett eventuell 
marknadsgodkännande borde kunna 
var en omständighet att beakta. Jag har 
dock betonat att det i NBL:s praxis inte 
funnits något belägg för detta. Efter 
detta ärende med NBL:s konstaterande 
av att det i reglerna saknas en bortre 
tidsgräns för när prelansering kan fö-
religga, kan nog slås fast att tiden till 
marknadstillträdet är en faktor som 
inte har någon betydelse. De viktigaste 
omständigheterna, som är de som NBL 
helt byggt sin bedömning på i detta 
ärende, är anslag och fokus i informa-
tionen samt var/hur och därmed till 
vem den distribuerats.

En samlad bedömning av anslag, fo-
cus och innehåll i övrigt gjorde IGN i 
att ärende rörande ett pressmeddelan-
de från UCB Pharma (IGN 279) som pu-
blicerats på My Newsdesk. Ärendet 
hade tagits upp av IGN på eget initiativ.  

Pressmeddelandets rubrik löd: ”Fas 
III-studie visar att bimekizumab har 
starkare effektdata än Humira® när det 
gäller hudutläkning vid måttlig till 
svår psoriasis.” I pressmeddelandet 
fanns bland annat en kommentar från 
en överläkare i dermatologi som löd: 
”Bimekizumab levererar på ett gläd-
jande sätt i denna jämförande studie 
med adalimumab. Särskilt imponerar 
starka data för PASI 90. Resultaten lig-
ger väl i nivå med de övriga på mark-
naden förekommande IL-17-hämmarna 
och IL- 23-hämmare som hitintills visat 
starkast data på effekt. Resultaten från 
studien ger oss god anledning att se 
fram emot ännu ett välkommet tillskott 
i arsenalen för behandling av våra pa-
tienter med medelsvår till svår psoria-
sis”. 

IGN erinrade om praxis rörande 
pressmeddelanden där det sägs att så-
dana i de flesta fall utgör icke kommer-
siell information som faller utanför in-
formationsreglerna i LER. Emellertid, 
fortsatte nämnden, kan innehållet vara 
sådant att det vid en helhetsbedöm-
ning befinns vara kommersiell infor-
mation om det både har ett kommersi-
ellt syfte och avser rent kommersiella 
förhållanden. 

Nämnden ansåg att rubriken inne-
bar ett anslag som helt fokuserade på 
jämförelse av ett ännu inte registrerat 
läkemedel och en jämförelse av detta 
med annat läkemedelsföretags pro-
dukt, där effektfördelar till förmån för 
den egna läkemedelskandidaten lyfts 
fram. Såväl rubriken som kommenta-
ren från överläkaren innehöll enligt 
IGN påtagliga värdeord/värdeomdö-
men avseende UCB:s läkemedelskan-
didat.

 Vid en samlad bedömning kom IGN 
fram till att pressmeddelandet utgjorde 
marknadsföring av ett icke godkänt re-
ceptbelagt läkemedel och att det därför 
stred mot prelanseringsförbudet i arti-
kel 2 (102) i informationsreglerna i LER.

Stötande och osmaklig reklam
Enligt artikel 3 (103) i Regler för läke-
medelsinformation skall läkemedels-
information vara förenlig med goda 
seder och god smak. Stötande fram-
ställningar får inte förekomma. Till-
lämpning av bestämmelsen aktualise-
ras inte särskilt ofta i ärenden hos IGN 
och NBL. Det finns därför skäl att i 
dessa artiklar ta upp frågan när sådana 
ärenden väl förekommer.

IGN mottog en anmälan mot TV-re-
klam för Nasonex (IGN 283), en antiin-
flammatorisk nässpray för behandling 
av allergisk snuva. Filmen visade in-
ledningsvis ett antal personer som nös 
i händerna eller en näsduk. Anmälaren 
reagerade mot dessa scener och mena-
de att de var äckliga samt att det var 
högst olämpligt att visa sådant beteen-
de särskilt i tider med corona-pande-
min.

Bayer beklagad i sitt svaromål att 
anmälaren tagit illa vid sig av rekla-
men men bestred att den skulle vara 
stötande och osmaklig i informations-
reglernas mening. Man hänvisade ock-
så till NBL:s praxis där nämnden fram-
hållit att bedömningar av om något är 
stötande eller ej, alltid i någon mån är 
subjektiva. För att det subjektiva insla-
get inte ska bli alltför stort, har NBL 
uttalat att artikeln bör tolkas så att den 
anses ta sikte på framställningar som 
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flertalet eller i vart fall ett stort antal av 
informationsmottagarna uppfattar som 
stötande eller oförenliga med goda se-
der. För att en framställning skall stri-
da mot informationsreglerna skall den 
bedömas bli uppfattad som vulgär, 
tarvlig eller eljest klart opassande. Vi-
dare har NBL anfört att endast det för-
hållandet att en framställning kan upp-
levas som dålig reklam i den meningen 
att den kan väcka antipatier hos mot-
tagaren, inte är tillräckligt för att arti-
kel 3 skall anses vara åsidosatt. 

Vid en helhetsbedömning ansåg 
Bayer för egen del att reklamen inte 
framstod som stötande. Man framhöll 
att den använts under flera år samt att 
man var igång med processen att skapa 
en ny kampanj för användning under 
kommande år. Företaget sade sig upp-

skatta den input man får från allmän-
heten och att man skulle ha den i åtan-
ke vid planering av nya kampanjer.

IGN delade helt Bayers uppfattning 
och ansåg inte att reklamen stred mot 
artikel 103.

Det här ärendet är något av ett skol-
boksexempel på hur artikel 3 (103) till-
lämpas och hur man som företag bör 
uppträda om man får kritik av detta 
slag. Även om man inte delar anmäla-
rens uppfattning om reklamen bör 
denne behandlas med respekt. Det är 
också ofta bra att säga att man vid ut-
formning av ny reklamen i någon mån 
kan komma att beakta kritiken även 
om man inte fullt ut delar den. Det kan 
tilläggas att den praxis och det sätt att 
se på frågan om osmaklig och stötande 
reklam som Bayer hänvisat till är fast 

förankrat i näringslivet i stort. Naso-
nex-reklamen hade lika gärna kunnat 
anmälas till Reklamombudsmannen 
och bedömas enligt Internationella 
Handelskammarens (ICC) regler för re-
klam och marknadskommunikation. 
Jag är för egen del övertygad om att be-
dömningen då blivit densamma.

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB
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