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Felaktig eller utebliven registre-
ring i databaser för samarbete
Närmare häften av IGN:s beslut avser 
felaktig eller utebliven registrering 
av samarbetsprojekt i Lifs databaser. 
Med några undantag medgavs IGN:s 
anmärkning av svarandeföretagen 
och i ett antal fall handlade det om 
att svarandeföretagen på eget initia-
tiv uppmärksammat IGN på det egna 
misstaget. Med ett undantag sattes i 
dessa senare fall IGN-avgiften till 
55.000 kronor. Där detta inte skedde 
sattes avgiften till 110.000 kronor med 
motiveringen att det handlade om en 
upprepad förseelse.

Förbudet mot att rikta läke-
medelsreklam för receptbelagda 
läkemedel mot allmänheten
IGN uppmärksammade en folder för 
Pfizers antitrombosläkemedel Eliquis 
(apixaban) med rubriken ”Information 
till dig som använder Waran för att fö-
rebygga stroke vid förmaksflimmer.” 
(IGN379).

IGN noterade att enligt rubriken 
vänder sig foldern till patienter som an-
vänder Waran för att förebygga stroke 
vid förmaksflimmer. Rörande innehål-
let i övrigt noterade IGN att det bland 
annat fanns beskrivningar av Eliquis 
och jämförelser mellan Waran och Eli-
quis avseende effekt, interaktioner och 
behov av blodprovskontroller. Vidare 
pekade nämnden på att foldern avslu-

tades med praktiska upplysningar för 
byte från Waran till Eliquis, upplys-
ning om pris för Eliquis med kommen-
taren att man som patient snabbt når 
gränsen för frikort, samt hur man som 
patient ska gå till väga om man vill 
byta från Waran till Eliquis. IGN ifrå-
gasatte om inte foldern på grund av sitt 
innehåll måste anses innehålla mark-
nadsföring av ett receptbelagt läkeme-
del gentemot allmänheten och att den 
därmed stred mot artikel 102 i Regler 
för läkemedelsinformation.

I sitt svaromål berättade Pfizer att 
foldern tagits fram efter förfrågan från 
och i dialog med hälso- och sjukvår-
den. Innehållet i materialet hade utfor-
mats utifrån behov som sjukvården an-
såg sig ha och var tänkt att tillhanda-
hållas av hälso- och sjukvårdspersonal 
till patienter när ett ställningstagande 
till byte av behandling redan skett. 
Emellertid uppgav företaget att man 
hade förståelse för IGN:s iakttagelse 
och att avsikten, rubriceringen och av-
sändaren av materialet borde formule-
rats annorlunda. Pfizer meddelade att 
man därför beslutat att inte använda 
foldern i aktuell utformning samt upp-
gav att eventuellt reviderat material 
skulle komma att anpassas till IGN:s 
synpunkter.

IGN kom fram till att foldern stred 
mot artikel 102 i Regler för läkemedels-
information. IGN-avgiften sattes till 
110.000 kr. 

Bristande stöd i produktresumén
IGN uppmärksammade en tidningsan-
nons för EQL Pharmas läkemedel Mel-
lozzan (melatonin) som är indicerat för 
korttidsbehandling av jetlag hos vuxna 
och för insomnia hos barn och ungdo-
mar 6–17 år med ADHD där sömnhygi-
enåtgärder har varit otillräckliga (IGN
378). I annonsen fanns påståendet att 
”Upplösningen av Mellozzan är signi-
fikant snabbare än för Melatonin AGB” 
som IGN menade inte hade stöd i läke-
medlets produktresumé. 

EQL bestred anmärkningen och an-
förde att det handlade om en in vitro 
dissolutionsstudie, vilket man ansåg 
tydligt framgick av annonsen. Man 
framhöll att i studien jämfördes tablet-
ters galeniska upplösning i olika pH 
och att detta inte är information som 
normalt tas med i produktresuméer. 
EQL hävdade att skillnaderna mellan 
de bägge läkemedlen var så stora att 
det kunde vara av intresse för förskri-
varna. Detta ansåg man gälla speciellt 
då det är denna skillnad som utgör 
grunden till att de två tabletterna inte 
bedömts som utbytbara av Läkeme-
delsverket. 

IGN hänvisade till artikel 2 i Regler 
för läkemedelsinformation enligt vil-
ken den produktresumé som fastställts 
för ett läkemedel utgör den sakliga ut-
gångspunkten för informationen om 
läkemedlet. Nämnden fortsatte: ”Ut-
över uppgifter direkt hämtade ur pro-

Senaste nytt från 
Informationsgranskningsnämnden
De senaste tre månaderna har NBL inte avgett något yttrande medan IGN kommit 
med ett knappt tjugotal beslut. Flera av dessa handlar om utebliven eller felaktig 
registrering i Lifs databaser för olika slag av samarbeten. Några fall handlar om 
tillämpning av den grundläggande bestämmelsen i artikel 2/102 i Regler för läke-
medelsinformation. I övrigt handlar ärendena mestadels om läkemedelsinforma-
tion som ifrågasatts vara vilseledande i olika avseenden.
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duktresumén, eller som kan härledas 
ur den, kan också andra uppgifter an-
vändas i informationen. Detta under 
förutsättning att sådana uppgifter 
kompletterar produktresumén, genom 
att bekräfta eller precisera uppgifter i 
den, och att uppgifterna är förenliga 
med informationen i produktresu-
mén.”

IGN framhöll att man inte såg något 
generellt hinder mot att läkemedelsin-
formation innehåller upplysningar om 
varför Läkemedelsverket bedömt att 
läkemedel är utbytbara eller inte. 
Nämnden fortsatte: ”För att uppfylla 
kraven i artikel 2 krävs dock att pro-
duktpåståenden antingen hämtas di-
rekt ur produktresumén eller komplet-
terar produktresumén genom att be-
kräfta eller precisera uppgifter i den.” 
Annonsens påstående ”Upplösningen 
av Mellozzan är signifikant snabbare 
än för Melatonin AGB” uppfyllde en-

ligt IGN inte något av dessa kriterier 
och det stred därmed mot artikel 2 
Regler för läkemedelsinformation.

Riskreduktion angiven 
endast i relativa tal
Sedan många år gäller enligt praxis att 
riskreduktion och liknande mått inte 
får anges i enbart relativa termer. Skä-
let är att läsaren anses riskera att ges 
ett överdrivet intryck av studieresulta-
tet och ändamålsenligheten med läke-
medlet ifråga. Absoluta tal ska därför 
också anges för att inte uppgifterna ska 
bli ovederhäftiga och vilseledande och 
vara i strid med artikel 4 Regler för lä-
kemedelsinformation.

I samband med granskningen av så 
kallade pliktexemplar observerade 
IGN en annons för Pfizers cancerläke-
medel Lorviqua (lorlatinib) där det 
bland annat påstods ”72% reducerad 
risk för progression eller död vs krizo-

tinib (HR 0,28: 95% KI, 0,19 to 0,41; 
p<0,0001)” (IGN394) samt en annons 
för Janssens antiandrogena läkemedel 
Erleada där det bland annat sades 
”Halverad risk för radiografisk prog-
ression och död (rPFS) (HR =0,48; 
p<0.001)” (IGN385).

Bägge företagen medgav IGN:s an-
märkning att annonserna stred mot ar-
tikel 4 i Regler för läkemedelsinforma-
tion och utfäste sig att framdeles komp-
lettera informationen med uppgifter 
om riskreduktion i absoluta termer. 
IGN uttalade i bägge fallen att det 
handlade om en överträdelse av nor-
mal grad, dock av mer formellt slag, 
och IGN-avgiften sattes därför till 
55.000 kr. 

Oklart och vilseledande påståen-
de om ”Sveriges mest populära”
IGN uppmärksammade två så kallade 
vippor/hyllkantsetiketter för Bayers 



30   pharma industry nr 1-22

receptfria nässpray Nasonex där det 
förekom en röd sigilliknande symbol 
med ”#1*” i mitten omgiven av texten 
”Sveriges mest populära” (IGN375) 
[se bild]. 

IGN hänvisade till ett tidigare NBL-
ärende (1034/16) där påståendet ”Nr 1 
på Apoteket” bedömts som oklart och 
vilseledande. Med utgångspunkt från 
NBL:s resonemang i detta ärende ansåg 
IGN att hyllvippornas påstående ”#1*” 
och ”Sveriges mest populära” vid en 
flyktig och oengagerad läsning kan 
uppfattas på flera olika sätt. Nämnden 
fortsatte: ”Påståendena kan vilseleda 
allmänheten att tro att Nasonex dels är 
det bästa läkemedlet för behandling av 
symtom vid säsongsbunden allergisk 
eller perenn rinit, dels att Nasonex är 
det receptfria läkemedel som föredras 
av flest konsumenter vid behandling 
av dessa åkommor men även att Naso-
nex är det mest sålda läkemedlet för 
behandling av symtom vid säsongs-
bunden allergisk eller perenn rinit”. 
Vad gäller asterisken vid ”#1*” som syf-
tade på referensen ”Nielsen R10, Octo-
ber 2020” på annan plats menade IGN 
att denna inte gav någon vägledning 
för läsaren om hur påståendenas inne-
börd skulle uppfattas. 

IGN ansåg mot bakgrund av detta 
att hyllvipporna stred mot artikel 104 i 
Regler för läkemedelsinformation.

Bayer hade i sitt svaromål hävdat 

bland annat att påstå-
endena ”#1*” och ”Sve-
riges mest populära” 
var tydligt kopplat till 
försäljningsdata över 
flera månader och att 
försäljningssiffror är 
det sätt man mäter po-
pularitet samt att Niel-
sen-index ofta används 
som referens för försälj-
ningsdata. Det senare 
må vara korrekt men 
allmänhetens känne-
dom om vad Nielsen-
index står för torde 
vara begränsad. Härtill 
kommer att referensen 

i just detta fall var påtagligt svår att 
hitta då den ingick i en text som löpte 
runt ett färglagt fält på etiketten. Obe-
roende härav är ord som ”populär”, 
”Nr 1” och liknande oklara och kan 
missuppfattas på det sätt som NBL och 
IGN framhållit. Vill man i sin läkeme-
delsinformation lyfta fram försälj-
ningssiffror eller marknadsandelar bör 
man klart ange att det är just det som 
avses.

Erforderliga varningsförskrifter 
eller begränsningar
Enligt artikel 17.5 i Regler för läkeme-
delsinformation ska marknadsföring 
av läkemedel innehålla erforderliga 
varningsföreskrifter eller begränsning-
ar i fråga om läkemedlets användning. 
I ordet erforderliga ligger att frågan om 
vilka varningar eller uppgifter om be-
gränsningar som måste tas med får 
bedömas från fall till fall, bland annat 
med hänsyn till vad informationen i 
övrigt innehåller. 

Detta förhållande belyses väl av ett 
ärende angående ett bokningsbrev från 
Galderma AB rörande aknemedlet Ak-
lief, ett nytt läkemedel avsett för kutan 
behandling av acne vulgaris i ansiktet 
och/eller på bålen hos patienter från 12 
års ålder med många komedoner, pap-
ler och pustler (IGN382). 

IGN noterade att det i brevet fanns 
en bild på en ung kvinna samt att det 

av Akliefs produktresumé framgår att 
läkemedlet är kontraindicerat hos gra-
vida kvinnor och hos kvinnor som pla-
nerar att bli gravida. Bokningsbrevet 
saknade dock upplysning om denna 
kontraindikation och IGN ansåg att 
brevet därför inte levde upp till kraven 
i artikel 17.5

Galderma menade att kontraindika-
tionen i fråga inte var erforderlig men 
sade sig inte ha något emot att lägga till 
den i sin information. Som skäl för in-
vändningen anfördes bland annat att 
Aklief liksom alla andra retinoidpre-
parat är kontraindicerat vid graviditet 
och planerad graviditet samt att bok-
ningsbrevet riktats mot dermatologer 
vilka generellt sett har god kunskap 
om retinoider och de graviditetsvar-
ningar/kontraindikationer som finns 
kopplade till dessa. Företaget ansåg 
inte att minimiinformationen, endast 
baserat på att bokningsbrevet innehöll 
en bild på en ung kvinna, behövde 
innehålla information om kontraindi-
kation vid graviditet/planerad gravidi-
tet.  

IGN ändrade dock inte sin uppfatt-
ning och fällde bokningsbrevet för att 
det inte uppfyllde kraven i artikel 17.5 
i Regler för läkemedelsinformation.

Den här bedömningen är ett skolex-
empel på hur artikel 17.5 är avsedd att 
tillämpas. Alla varningsföreskrifter el-
ler begränsningar för ett läkemedel är 
inte nödvändiga att ta med i informa-
tionen för detta. Vissa omständigheter 
gör dem dock nödvändiga att ha med. 
Ett typexempel på sådana omständig-
heter är om man i informationen foku-
serar på eller framhåller viss patient-
grupp, till exempel genom en bild som 
för tanken till denna, för vilken viss 
varning eller begränsning gör sig gäl-
lande.

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB
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