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Nämnden för bedömning av
läkemedelsinformation (NBL)
har slagit fast att läkemedels-
företags medarrangörer alltid
skall anges vid utbildningsmö-
ten. Av ärenden, där informa-
tionsgranskningsmannens
(IGM) beslut överklagats, fram-
går också hur NBL ser på TV-
reklam samt att produktmono-
grafier håller som underlag för
marknadsföring, även om det
vetenskapliga underlag de byg-
ger på varit bristfälligt.

Enligt den s k bidragsöverenskom-
melsen mellan läkemedelsbranschen
och Sveriges läkarförbund får läkeme-
delsföretag vid utbildning vara medar-
rangör endast tillsammans med sam-
manslutning av läkare, klinik, institu-
tion eller liknande. Eftersom Astra i
vintras inbjöd öppenvårdsläkare till en
vidareutbildningsserie utan att ange nå-
gon sådan partner anmäldes ärendet av
en läkare till NBL.

Det står inte i överenskommelsen att
man måste ange samarbetspartner, bara
att man skall ha det, försvarade sig Ast-
ra. Och i detta fall samarbetade man
med en öronklinik och en infektionskli-
nik.

Även om kravet inte finns utsagt ta-
lar den allmänna etiska principen om
klar sändarangivelse för att alla medar-
rangörer skall anges i inbjudan. Det krä-
ver god sed i läkemedelsbranschen, ut-
talar NBL som ett memento för framti-
den (NBL 431/96).

Friare marknadsföring
för receptbelagda medel
NBL har tidigare uttryckt en liberal

inställning till marknadsföring av re-
ceptbelagda läkemedel i tidskrifter som
inte enbart riktar sig till grupper vilka
beslutar om val av läkemedel, dvs läka-
re, sjuksköterskor och apotekare. IGM
ansåg emellertid att Glaxo Wellcome
borde ha bett om medgivande från Lä-
kemedelsverket innan man publicerade
en för tidskriften Landstingsvärlden
särskilt utformad annons för de recept-
belagda astmamedlen Flutide Diskus
och Serevent Diskus. Rubriken var »En
välbehandlad astmapatient sparar
många kronor åt landstinget».

IGM menade att inköpare, administ-
ratörer etc, som nämns främst i mål-

gruppen för Landstingsvärlden, mera är
att betrakta som allmänhet än som häl-
so- och sjukvårdspersonal när det gäller
val av läkemedel. NBL anser emellertid
att annonsen, vars huvudtema är god
sjukvårdsekonomi, inte har någon in-
riktning på egenvård och inte heller kan
anses vara riktad mot allmänheten i
egenskapen patienter eller läkemedels-
konsumenter. Glaxo friades således
(NBL 437/96).

Kritik mot Fosamax-bilaga
mildrades av NBL
Informationsgranskningsmannen

kritiserade på tre punkter en fyrsidig an-
nonsbilaga för Fosamax (alendronat),
som Merck Sharp & Dohme (MSD)
publicerade i Läkartidningen 6/96.
IGM ansåg att företaget redovisat inne-
hållet i en artikel på ett selektivt sätt,
alltså inte nyanserat och rättvisande.
MSD överklagade och NBL friade före-
taget på två av de tre kritikpunkterna
(IGM B7/96, NBL 430/96).

En undanröjd IGM-prickning gällde
MSDs sätt att redovisa fakta från en ar-
tikel i New England Journal of Medi-
cine, en artikel som utgjort en del av un-
derlaget för Läkemedelsverkets regi-
strering av Fosamax. IGM ansåg att det
tydligare borde framgått vilken dos av
läkemedlet som avsågs i texten vid si-
dan av en bild som säger att »3 års dag-
lig behandling med alendronat minska-
de signifikant antalet kvinnor med kot-
frakturer med 48 procent jämfört med
placebo». I själva verket var det fråga
om en sammanslagning av tre patient-
grupper behandlade med olika doser.

På denna punkt frias MSD, främst
därför att den kritiserade formuleringen
i huvudsak återger texten i den produkt-
resumé som Läkemedelsverket godta-
git. NBL understryker att man inte har
till uppgift att pröva om det är veten-
skapligt acceptabelt att slå samman re-
sultaten som man gjort i originalarti-
keln. Nämnden skall bara pröva om fak-
taunderlaget för annonsens påståenden
är tillräckliga för att dessa skall anses
vara vederhäftiga.

IGM tyckte att MSD i annonsen bor-
de talat om med vilken incidens höft-
frakturer förekom i den alendronat-
grupp som fått dosen 10 mg jämfört
med placebo när man på annonsbila-
gans tredje sida diskuterade bentätheten
i höften som faktor vid bedömning av
risken för höftfraktur.

Dessa data finns i artikeln tillsam-

mans med en trendanalys för icke verte-
brala frakturer, men eftersom studien
inte var upplagd för att visa på denna ef-
fekt avstod vi från att presentera upp-
gifterna, svarade MSD, som bad NBL
konsultera expertis i fråga om samban-
det mellan bentäthet och risk för fraktu-
rer. Det gjorde NBL och fick av profes-
sor Sverker Ljunghall beskedet att man
i och för sig inte kan förutsätta att en ök-
ning av bentätheten i höften vid be-
handling med alendronat skulle vara
liktydig med minskad frakturrisk, men
att det inte finns anledning att anta att så
inte skulle vara fallet.

NBL friade MSD på denna punkt,
också med hänsyn till att rubrikerna till
det kritiserade textstycket endast be-
handlade ökad bentäthet. Nämnden be-
aktade också att företaget använt den
försiktiga formuleringen att bentäthe-
ten i höften »anses vara en viktig klinisk
faktor när det gäller bedömningen av
risken för höftfraktur».

Statistik-miss
Kvar står att MSD brutit mot infor-

mationsreglerna genom att inte klart
visa hur statistiskt hållbara uppgifterna
var i ett diagram, »Antal kotfraktu-
rer/100 kvinnor». MSD försvarade sig
med att det inte gick att genomföra en
statistisk analys eftersom en andra frak-
tur hos en patient kan bero av den förs-
ta. Men NBL anser att MSD borde talat
om att uppgifterna inte var statistiskt sä-
kerställda och skälen till detta.

Brist på signifikansmarkering är en
vanlig orsak till kritik vid reklam-
granskningen i första instans, dvs hos
IGM. Ett exempel gäller ett utskick från
Parke Davis, »Lopid för högriskpatien-
ter», där det i en hänvisning till Helsin-
ki Heart Study inte framgick hur statis-
tiskt hållbara redovisade skillnader var
(IGM B24/96).

TV-reklam för Pepcid
försåtlig, misskrediterande
Efter anmälan från Hässle prickade

IGM Pharmacia på tre punkter för en
TV-film för Pepcid (famotidin). Rekla-
men hade misskrediterat konkurrerande
preparat genom att framställa dem som
»gammalmodiga», och den hade utan
dokumentation gett intryck av att en ta-
blett skulle ha effekt på symtomen
»nästan hela dagen».

IGM ansåg att företaget borde ha re-
kommenderat gravida eller ammande
att inte pröva Pepcid utan läkarkontakt

Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation:

Klargörande om TV-reklam
och vidareutbildning



2762 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  32–33  •  1996

(IGM B8/96), men på den punkten fick
Pharmacia rätt när man överklagade till
NBL.

Visserligen skall information till all-
mänheten normalt innehålla uppgift om
läkemedlets användning och erforderli-
ga varningar eller begränsningar, men
om detta behövs måste bedömas med
hänsyn till alla omständigheter i det en-
skilda fallet, resonerar NBL. Många
gånger kan det, särskilt i mycket korta
reklamfilmer, vara av begränsat värde
för mottagaren att få specifika och de-
taljerade varningsföreskrifter. Det kan
dock krävas om reklamen riktar sig till
en speciell patientgrupp eller avser viss
användning eller dosering vid vilken
vissa försiktighetsmått är aktuella. Ef-
tersom TV-reklamen för Pepcid föreföll
röra »stressade personer i karriären» var
det inte nödvändigt med en varning rik-
tad särskilt till gravida kvinnor, konklu-
derar nämnden (NBL 433/96).

Försåtligt uttryckssätt
i reklam för Zantac
TV-reklam har varit aktuellt också i

ett annat ärende, hos IGM (B10/96),
som först fällde Parke-Davis Scandina-
via för en annons i Läkartidningen 6/96
för Zantac, 150 mg brustabletter, och
därefter för en TV-reklamfilm där likar-
tade formuleringar använts. Preparatet
innehåller dels ranitidin, dels bikarbo-
nat, och det säljs nu receptfritt i små för-
packningar (sex respektive tolv tablet-
ter) för tillfällig användning mot hals-
bränna och sura uppstötningar.

Annonsens påståenden att Zantac
brus »hjälper både snabbt och länge»,
»minskar och kontrollerar magsyran i
upp till 12 timmar» gav tillsammans
med rubriken »minskar magsyran –
minskar smärtan» intrycket att medlet
också positivt påverkar patientens be-
svär, hävdade IGM och efterlyste doku-
mentation. Företaget hänvisade då till
en studie där medlet getts under två re-
spektive fyra veckor och med två eller
fyra tabletter per dag. IGM fällde för
försåtligt skrivsätt eftersom de recept-
fria förpackningarna inte var avsedda
för så lång tids behandling.

Kan bli dyrt överklaga
IGM kritiserade Janssen-Cilag för

att man i en annons i Dagens Nyheter
den 10 mars framställt Fungoral scham-
po (verksam beståndsdel ketoconazol)
som ett förstahandspreparat genom for-
muleringen »det mest effektiva läkeme-
del som finns mot den mjällframkallan-
de svampen» (IGM B19/96).

För att få framställa ett preparat som
förstahandsmedel måste man kunna
visa att flertalet specialister inom områ-
det anser att det är så, menar IGM, som
hänvisar till att Läkemedelsboken
95/96 också nämner ett svavelhaltigt

medel som lämpligt. Ingenting nämns
om att Fungoral skulle vara mest effek-
tivt, och IGM tyckte inte heller att före-
taget kunnat visa detta genom jämfö-
rande studier med samtliga aktuella
preparat.

Vilken status har
Läkemedelsboken?
Företaget överklagade till NBL och

hävdade att tre studier visade att medlet
var bäst mot den mjällframkallande

svampen, vilket angavs i annonsen, och
att man inte påstått att det var ett första-
handsmedel. Man ifrågasatte om Läke-
medelsboken kan användas som ett ut-
tryck för om ett preparat skall anses
vara ett förstahandsmedel.

NBL tog inget intryck av dessa argu-
ment och ändrade inte IGMs beslut.
Janssen-Cilag får nu – utöver de 25 000
kr som IGM tagit som påföljdavgift –
betala ytterligare 50 000 kr i »överkla-
gandeavgift» (NBL 436/96). •

Rhone-Poulenc-Rorer,  Abbot
Scandinavia, Glaxo Wellcome samt
Parke-Davis Scandinavia har alla fyra
fällts av IGM för prelansering, dvs
marknadsföring av en icke godkänd
indikation.

Det förstnämnda företaget hade i
ett utskick i januari 1996 i ett följebrev
hänvisat till en jämförelse som visar
ett 7 procent lägre pris för det egna
preparatet Granocyte än för konkur-
renten Roches Neupogen. I brevet
fanns också en sammanfattning från
riksstämman 1995, där det konklude-
rades att Granocyte ger bättre stam-
cellsmobilisering än Neupogen. Såle-
des gav man intrycket att det egna pre-
paratet var både bättre och billigare i
förberedelserna inför s k stamcells-
transplantation, vilket innebar prelan-
sering eftersom Granocyte inte var
godkänt med denna indikation (IGM
B9/96).

Ferring anmälde det andra prelan-
seringsärendet, sedan Abbot till lan-
dets barnendokrinologer skickat ut
brev om ett antal studier där företagets
GnRH-analog Procren Depot använts
vid behandling av för tidig pubertet;
varken beredningsformen eller denna
indikation var då registrerad. Ferring
menade att syftet var att öka förskriv-
ningen och att eventuellt uppmana till
licensförskrivning (IGM B2/96).

IGM accepterade inte Abbots för-
klaring att brevet skickats ut på anmo-
dan av en namngiven läkare som in-
formation av allmän karaktär samt att
man i följebrevet klargjort att ingen
GnRH-analog i Sverige har denna in-
dikation.

IGM påpekade dock att Abbot i
brevet talat om att medlet kan ges som
månatlig subkutan injektion och att
det skall förvaras i rumstemperatur.
Ett läkemedelsföretag kan inte spela
rollen av informationsförmedlare från

en barnendokrinolog till hans kolle-
ger, betonar IGM.

Glaxo Wellcome prickades för ett
aviseringsbrev från januari 1996 för
Valtrex, ett nytt antiviralt medel (IGM
B6/96). Företaget utgick från ett brev
från en kvinna med herpesinfektion i
underlivet, en kvinna som säger sig
inte orka leva längre utan vill ta sitt liv.
Sedan beskrevs sjukdomens kliniska
förlopp, och företaget bad slutligen
att få besöka respektive läkare för att
bl a lämna ›snabb information» om
det nya läkemedlet Valtrex, »utveck-
lat ur det välkända Zovirax».

IGM ansåg att kopplingen mellan
genitala herpesinfektioner och det
antivirala medlet måste jämställas
med prelansering av Valtrex på en då
ännu inte godkänd indikation. Hela
skrivningen i brevet var försåtlig och
suggestivt förledande, och på alla des-
sa punkter stred det mot informations-
reglerna.

Parke-Davis Scandinavia fälldes
för en annons för ACE-hämmarprepa-
raten Accupro och Accupro comp i
Läkartidningen 48/95.  Enligt IGMs
uppfattning hade företaget flagrant
brutit mot informationsreglerna ge-
nom att dels marknadsföra preparaten
på en icke godkänd indikation, nämli-
gen ischemisk hjärtsjukdom utan
hjärtsvikt, dels ge läsaren intrycket att
en ännu inte avslutad studie, QUIET-
studien, visat att Accupro »minskar
dödligheten» vid »ischemisk hjärt-
sjukdom».

Företaget försvarade sig med att
man (i finstilt text i blått tryck mot
svart bakgrund) klargjort att studien
inte är slutförd och att resultatet är en
hypotes. Det är inte acceptabelt att ge
viktig basinformation i liten, svårläst
stil, och därmed var annonsen försåt-
lig och suggestivt förledande, fastslår
IGM (IGM 59/75).

Fyra fällningar
för prelansering


