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Läkemedelsindustrins infor-
mationsgranskningsman (IGM)
slår i sin bedömning av läkeme-
delsreklam ofta ned på uttryck
som läsarna lätt tolkar som jäm-
förelser, även om de inte är di-
rekt utsagda, samt på diffusa
värdeord som »avancerad»,
»patientvänlig», »unik» och
»naturlig».

Detta axplock ur ett halvt års
IGM-ärenden visar också att
det gäller att i all marknadsfö-
ring ange hur statistiskt hållba-
ra uppgifter är, vilken klinisk
betydelse angivna skillnader
mellan preparat har samt att
noga ange referens, särskilt vid
sifferuppgifter. (Gransknings-
systemet och dess regelverk re-
dovisades i en intervju i Läkar-
tidningen 21/96. Funktionen
som IGM fullgörs av docent
Bengt Lundh, Helsingborg, och
med dr Hans Liedholm,
Malmö.)

Om ett läkemedelsföretag anmäler
ett annat till IGM och inte får rätt i sin
kritik kan anmälaren få betala en expe-
ditionsavgift, normalt 25 000 kr. Hälf-
ten av den summan fick Roche betala
därför att man inte fick IGM med på sin
kritik mot SmithKline Beechams mark-
nadsföring av Relifex (NSAID-prepa-
ratet nabumeton) i en annons i Läkartid-
ningen 14/96.

Roche hade tolkat annonsens formu-
lering »lägre frekvens av peptiska sår,
blödning eller perforationer har rappor-
terats jämfört med andra NSAID» som
att det gällde »alla andra NSAID». Det
kritiserade uttrycket är emellertid ett di-
rekt citat från gällande Fass-text, och så
som texten står är det också klart att
jämförelsen inte omfattar alla godkända
NSAID-preparat utan bara flertalet, sä-
ger IGM, som således friar annonsen
men halverar anmälarens straffavgift
därför att »anmälan inte kan betraktas
som utan substans» (IGM B23/96).

För mycket
om för litet nytt
IGM har i ett tidigare ärende

(B22/96) prickat marknadsföringen av
Relifex av ett ovanligt skäl. En 12-sidig
bilaga inhäftad i Läkartidningen 11/96

ansågs av IGM dels vara för omfattande
med hänsyn till informationens beskaf-
fenhet och innehåll, dels i alltför stor ut-
sträckning centrera på de positiva sidor-
na hos medlet. Det gällde ju inte ett nytt
medel utan ett som registrerats för tre år
sedan.

– Läser man Fass-texten för Relifex
får man en känsla av att man läser om ett
helt annat preparat än det som beskrivs
i broschyren, skriver IGM. Biverk-
ningsavsnittet för Relifex i Fass är sna-
rast fylligare än för andra NSAID-pre-
parat.

IGM var inne på samma spår när
Draco i Läkarmatrikeln 1996 gjorde re-
klam för Mucomyst brustabletter (ace-
tylstein) i inte mindre än tolv annonser,
till på köpet genom att av misstag an-
vända ett gammalt material.

IGM prickade emellertid Draco för
försåtligt eller suggestivt förledande
framställning och hänvisade till ut-
trycken »När man hör bruset är befriel-
sen nära» och »Brusar, löser och lind-
rar». Det är inte visat att acetylcystein
lindrar genom att lösa, inte heller att
Mucomyst när det är färdigt att drickas
snart lättar på andnöden, oavsett om den
betingas av akut eller kronisk bronkit.

IGM menar att det förekommer en
övertro på och överförbrukning av
slemlösande medel i öppen vård och att
man på alla fronter klart bör utsäga vad
preparaten kan och framför allt vad de
inte kan åstadkomma (IGM B14/96).

Missvisande om studie
Glaxo Wellcomes marknadsföring

av Valtrex (valaciklovir, ett medel mot
bl a bältros) har prickats i två ärenden
(IGM B60/95 och B17/96). Kritiken
gällde missvisande återgivande av re-
sultaten i en studie.

Först reagerade IGM mot en försåt-
lig formulering av rubriken i en annons
i Läkartidningen 47/95 – »Bältrossmär-
tan blir 13 dagar kortare ...» (med vala-
ciklovir än med aciklovir). Endast i
brödtexten förtydligades att detta gällde
medianvärden med begränsad signifi-
kans för det enskilda fallet. Det borde
också ha framgått att skillnaden i tid till
smärtfrihet endast gällde en grupp som
fått behandling i sju dagar; skillnaden
var mindre i en grupp som behandlats
under 14 dagar. Behandling under 14
dagar blev inte godkänd av Läkeme-
delsverket, försvarade sig Glaxo. Men
IGM menade att det inte varit fel att ge
denna extra information, eftersom läka-

re annars lätt kan frestas att pröva be-
handlingen under längre tid.

Sedan en distriktsläkare anmält en
något ändrad version av annonsen kriti-
serade IGM företaget på ytterligare en
punkt: man borde ha nämnt att den åbe-
ropade studien totalt sett inte påvisade
någon skillnad i livskvalitet mellan
grupperna.

»Ingen visad skillnad»
inte synonym till »lika bra»
Wyeth Lederles marknadsföring av

protonpumpshämmaren Lanzo i en an-
nons i Läkartidningen 41/95 och en nå-
got ändrad i nr 7/96 har av IGM ansetts
strida mot informationsreglernas krav
på flera punkter. I den första annonsen
ansågs en formulering om symtomlind-
ring »redan efter första dosen» inte vara
styrkt, och där saknades uppgift om do-
seringstyrkor i en jämförelse mellan
lansoprazol och omeprazol. IGM upp-
repade kritiken även när företaget i näs-
ta annons slopat ordet »redan», och kri-
tiserade nu också ett annat vanligt fel i
annonser, nämligen användning av ut-
tryck som »lika snabb och effektiv läk-
ning som».

– Detta är bland medicinska statisti-
ker betraktat som ett nästan klassiskt
sätt att misstolka medicinsk statistik på.
När ingen signifikant skillnad hittats tas
det för synonymt med att de två alterna-
tiven kan uppfattas som lika bra. Den
riktiga betydelsen är att »ingen skillnad
kunnat upptäckas», och så bör beskedet
till läsaren lyda, anser IGM, som rikta-
des motsvarande kritik mot en annan
annons från Wyeth för en annons för
Efexor i Läkartidningen 17/96 (IGM
B30/96). Där påstods att Efexor »visat
lika god antidepressiv effekt» som tri-
cykliska antidepressiva.

Annonsen fälldes också för uttryck-
et »positiv dosrespons» eftersom det
kan uppfattas som en jämförelse utan att
något jämförelseobjekt angavs. Att tala
om »låg interaktionsrisk» fann IGM
vara ganska pretentiöst efterom man
inte undersökt så många möjligheter till
interaktion.

»Lika bra» felvalt uttryck
Pharmacia Upjohn fälldes av IGM

för en annons i Läkartidningen 19/96
för Cardizem (diltiazem). Dels sakna-
des uppgift om farmakologisk grupp,
dels ansåg IGM det vara osakligt och i
viss mån vilseledande att skriva att
medlet är »lika bra vid hypertoni som

Informationsgranskningsmannen:

”Dold” jämförelse, värdeord
leder ofta till prickningar



angina». Detta eftersom företaget en-
dast ville tala om att det fanns två indi-
kationer och inte att medlet har positiv
effekt i en lika stor andel av fallen vid
behandling av båda tillstånden (IGM
B33/96).

Annons för Amaryl
ovederhäftig, onyanserad
Hoechst Marion Roussel fälldes av

IGM därför att en annons för Amaryl,
ett medel mot diabetes typ 2, i Läkartid-
ningen 6/96 innehöll flera onyanserade
och ovederhäftiga påståenden om pre-
paratets egenskaper (IGM B11/96).
IGM krävde dokumentation om klinisk
betydelse eller fördel för bl a följande
påståenden i annonsen: »Mer selektiv»,
»påverkar hjärt–kärlsystemet mindre
än tidigare preparat», »unikt verknings-
sätt», »mer naturlig stimulering av in-
sulinproduktionen», »minskad risk för
hypoglykemier», »med Amaryl produ-
ceras signifikant mindre mängd insulin
för att sänka blodsockret till jämförbar
nivå», »mindre insulinåtgång» och
»kan också innebära en mindre athero-
gen risk på sikt».

Företaget menade med mer selektiv
att Amaryl binder sig till ett 65 kDa-
protein på betacellen, medan konven-
tionella sulfonureider binder till ett 140
kDa-protein. Därför har det inte samma
interaktioner med ATP-beroende kali-
umkanaler som konventionella sulfonu-
reider, bl a därför att 140 kDa-proteinet
också finns utanför pankreas. Företaget
kunde dock inte dokumentera någon
klinisk fördel av denna »selektivitet»,
inte heller för påståendet om skillnaden
i påverkan på hjärt–kärlsystemet. På
den senare punkten hänvisade företaget
till en pågående studie i England, »in-
tresse från svenska kardiologer» samt
till att »framtida kliniska erfarenheter
får utvisa betydelsen».

»Naturlig» och »unik»
»Naturlig» stimulering av insulin-

produktionen var inget bra ordval, med-
gav Hoechst Marion Roussel, som för-
sökte förklara det »unika» i preparatets
verkningssätt genom att hänvisa till
bindningen till betacellen,  snabbare as-
sociation och dissociation samt lägre
affinitet till bindningsstället än t ex gli-
benklamid. IGM fick ingen referens om
skillnaden i verkningssätt, inte heller
något besked om betydelsen av skillna-
den.

– Unik är en egenskap som många
företag anser att deras läkemedel besit-
ter men det är en mycket osäker beteck-
ning. Unik i betydelsen ensam i sitt slag
kan ju vara riktig men är tidsberoende,
medan unik i betydelsen enastående, ut-
omordentlig, makalös innebär ett vär-
deomdöme och torde vara svårt att visa.
Betydelserna av ordet unik blandas ofta

samman, och ordet är därför inte speci-
ellt upplysande och bör undvikas i des-
sa sammanhang, fastslår IGM.

Påståendet om minskad risk för hy-
poglykemier underbyggde företaget
med flera studier, men IGM ansåg inte
att de var tillräckliga som dokumenta-
tion. Några kliniska bevis på fördelar
med mindre insulinåtgång kunde före-
taget inte prestera, och resonemanget
om »mindre atherogen risk på sikt»
klassar IGM till slut som rent spekula-
tivt. 

»Unikt sämre»
Genom att i ett utskick om Sporanox

(itrakonazol) i två sammanhang använ-
da ordet »unik» utan tillräckligt under-
lag hade Cilag-Janssen enligt IGM gjort
överdrivna påståenden om medlets
egenskaper, vilket informationsregler-
na förbjuder (IGM B26/96).

Företaget försvarade påståendet om
»unik endagsbehandling» med att dose-
ringen är unik på grund av doseringen,
som är två kapslar morgon och kväll,
medan konkurrrenten flukonazol (Di-
flucan) doseras med en kapsel dagligen.

IGM påpekade att om man vid mark-
nadsföring anger att något är unikt tar
alla för givet att den unika egenskapen
innebär en fördel. Att behöva ta två
kapslar två gånger är sämre än att behö-
va ta en kapsel bara en gång så länge
man inte kan visa att det ger bättre ef-
fekt; endagsbehandlngen med Spora-
nox är möjligen unik men i så fall unikt
sämre, skriver IGM. Företaget kunde
inte visa att man hade täckning för på-
ståendet att Sporanox hade ett unikt
brett spektrum; skillnaden mellan Spo-
ranox och flukonazol måste uppfattas
som marginella.

Läkemedelsföretag dolt
bakom studieledare
Marknadsföringen av kolesterolsän-

kare sätter sina spår också i informa-
tionsgranskningen. IGM har sålunda
prickat Bristol-Myers Squibb i två ären-
den, dels för ett utskick till ett stort an-
tal svenska läkare från ledarna för »The
West of Scotland Coronary Prevention
Study» i slutet av 1995, dels för en in-
häftad inlaga om Pravachol (pravasta-
tin) i Läkartidningen 6/96 (IGM B2/96
och B12/96).

Informationen om den skotska studi-
en innebar marknadsföring av Prava-
chol, och det var därför fel av läkeme-
delsföretaget att inte bifoga ett följebrev
där det klart framgick att man stod bak-
om utskicket. Dessutom borde mini-
miinformation om preparatet ha getts.

Inlagan i Läkartidningen redovisade
på tolv sidor huvudresultaten från den
skotska studien, som är viktig eftersom
den är den första primärpreventiva un-
dersökning som visat att sänkning av

måttligt höjda kolesterolvärden har ef-
fekt på insjuknande i hjärtinfarkt samt
död i koronarkärlssjukdom. IGM ansåg
emellertid att broschyren var obalanse-
rad och att omfånget var alldeles för
stort i förhållande till sakinnehållet.
Procenttalen för skillnaden i fråga om
hjärtinfarkt och total dödlighet mellan
försöks- och kontrollgrupp upprepades
på sida efter sida,  men texten gav för
dålig information om vad man mätte,
vad respektive »endpoints» innebar och
varför man i den skotska studien gav en
dos på 40 mg/d, medan »normaldosen»
enligt Fass är 20 mg/d med rekommen-
derat dosområde 20–80 mg per dygn.

Ovederhäftig räkneövning
utan verklighetsförankring
Kolesterolsänkaren Canef (fluvasta-

tin) var aktuell i ett annat ärende (IGM
B31/96), där Hässle fälldes för en ove-
derhäftig jämförelse av kostnaderna vid
behandling med Canef och vid Merck
Sharp & Dohmes konkurrent Zocord
(simvastatin). MSD anmälde ett mark-
nadsföringsbrev från Hässle med rubri-
ken »Finns det möjligheter att begränsa
kostnaderna för behandling med stati-
ner vid hyperkolesterolemi?»

Om man skulle behandla alla de
300 000 svenska män som enligt en stu-
die har uttalad hyperkolesterolemi med
statiner skulle valet av Hässles fluvasta-
tin framför simvastatin reducera kost-
naderna med drygt 65 miljoner kronor
per år, hävdade Hässle i brevet.

MDS ansåg att brevet blivit »direkt
vilseledande» genom att Hässle citerat
Läkemedelsverket minimonografi på
ett ofullständigt sätt. Man hade uteläm-
nat resultaten från två dos–responsstu-
dier, vilka talade för att fluvastatin skul-
le vara 7–8 gånger mindre potent per
mg än simvastatin. Vidare hävdade
MSD att det inte var rättvisande att jäm-
föra långtidseffekten av simvastatin i
4S-studien med effekten av maximalt
rekommenderad dos av fluvastatin un-
dersökt i farmakodynamiska studier
utan att beskriva skillnaderna mellan
studierna i fråga om patienturval, de-
sign eller duration. Det framgick inte
heller hur man räknat fram prisskillna-
den.

Hässle svarade att dos–responsstudi-
erna måste ifrågasättas därför att fluva-
statinkapslarna i dem förbehandlats på
ett olämpligt sätt. IGM påpekar emel-
lertid att uppgiften om potensförhållan-
det utan några reservationer finns i Lä-
kemedelsverkets minimonografi och att
Hässle först nu tagit upp den kritiken
mot studierna.

IGM belyser hur svårt det är att rätt-
visande jämföra doser, effekter och där-
med kostnader vid behandling med sta-
tiner och kommer fram till att Hässles
information varit ovederhäftig. Företa-
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get har inte underlag för att tillräckligt
säkert säga att fluvastatin i den dos som
angavs räcker för att ge den önskade ef-
fekten. Man har inte citerat Läkeme-
delsverkets minimonografi tillräckligt
brett eller fullständigt.

– Det mest ovederhäftiga med brevet
är dock att hela jämförelsen bygger på
en luftig skiss, som inte placerats i sitt
rätta sammanhang. Förutsättningen för
besparingen ligger i att 300 000 män
med påtaglig hyperkolesterolemi sätts
på långtidsbehandling med statiner till
en kostnad av 1,4 miljarder kronor per
år. Skillnaden i pris mellan de båda sta-
tinerna, 65 miljoner kronor per år, är
inte att förakta, men den relativa skill-
naden är bara cirka 4 procent. Med tan-
ke på att data om statinernas relativa ef-
fekter fortfarande är ofullständiga torde
osäkerhetsmarginalerna ännu under
lång tid snarare vara större än 4 procent.
IGM bedömer därför brevet som en
ovederhäftig räkneövning, ännu utan
förankring i verkligheten

Missvisande redovisning
av studie om Cytotec
En annons för Cytotec (misoprostol)

i Läkartidningen 17/96 fälldes på grund
av att ett diagram med tillhörande text
gav ett mycket missvisande intryck av
resultaten i den undersökning man hän-
visade till. Av annonsen framgick inte
vilken kategori av patienter som be-
handlades i studien, inte heller hur
många eller hur länge. Och redovis-
ningen av komplikationer med miso-
prostol respektive placebo var mycket
bristfällig, vilket Searle Scandinavia
medgav (IGM B28/96).

Bristfällig produktmonografi
om nytt loopdiuretikum
Informationsgranskaren prickade

Boehringer Mannheim Scandinavia för
en produktmonografi för Torem, som
beskrivs som den första substansen i en
ny klass av loopdiuretika, och för en an-
nons i tidskriften Blodtrycket Nr 1,
1996 för samma medel (IGM B25/96).

Annonsen fälldes för att företaget
inte kunde dokumentera rubrikens på-
stående »Mindre spring på toaletten
med nytt långverkande loopdiureti-
kum», inte heller andra formuleringar
som IGM uppfattade som jämförelser,
t ex »Brett indikationsområde».

Mot produktmonografin riktade
IGM kritik på 20 punkter och fastslog
dessutom generellt att företaget brist-
fälligt beskrivit den berednings- eller
administreringsform av Torem som an-
vänts i olika studier. På en handfull
punkter ansåg IGM att företaget hade
godtagbara förklaringar, men kvar stod
ändå en rad avvikelser från kraven i in-
formationsreglerna.

Liksom i andra ärenden slog IGM

ner på formuleringar som »avancerat
loopdiuretikum», »gynnsam metabol
profil», »gynnsam farmakokinetik»,
»patientvänligt», »mjuk, initial diures»
och »mjukt insättande effekt», uttryck
som IGM betraktar som underförstådda
jämförelser och där det därför krävs do-
kumentation i form av sådana studier.

Andra anmärkningar gällde bristfäl-
liga diagram:  beteckningar var otydli-
ga, spridningsmått och signifikansangi-
velser saknades. Därigenom fick inte
läsaren en klar bild av hur stora indivi-
duella variationer som doldes bakom
resultaten.

Tydlig referens krävs
vid sifferuppgifter
Informationsgranskaren har i flera

ärenden fällt företag för att de inte an-
gett referenser, eller tillräckligt tydliga
sådana, som källa för sifferuppgifter i
annonser. Roche prickades därför för ett
utskick om Alganex (tenoxikam), där
referens saknades för påståendet att
smärtlindringen »märks inom 30 minu-
ter och kvarstår under 24 timmar» (IGM
B34/96).

Janssen-Cilag hade inte heller i en
annons för Livostin (levokarbastin) gett
någon referens för påståendet om att en
droppe Livostin i vardera ögat »15 mi-
nuter före avspark kan vara avgörande
för en klarsynt bedömning av matchen»
– man syftade på en fotbollsdomare
med hösnuva (IGM B27/96). Och
Boehringer Ingelheim hade brutit mot
god informationssed genom att i en an-
nons för Atrovent (ipratropiumbromid)
ge en svårspårad källhänvisning, till på
köpet för påståendet att »Atrovent är
överlägset beta-agonister vid KOL och
bör vara förstahandsmedlet» (IGM
B32/96).

Prickningar
för dolda jämförelser
Pharmacia Upjohn prickades för att

man i ett utskick för Ditropan (oxybu-
tin) skrivit »Effektivare behandling av
trängningar och trängningsinkonti-
nens» utan att klart tala om vad man
jämförde med (IGM B37/96). Detta för-
bjuds uttryckligen i informationsregler-
na.

Hässle anmälde Merck Sharp &
Dohme för marknadsföringen av blod-
tryckssänkaren Cozaar (losartan) i an-
nonser i Läkartidningen nr 8, 9 och
19/96. Rubriken ”Låg risk för svullna
ben vid behandling av hypertoni» var
densamma i alla annonserna men bröd-
texten hade varierats något, även om
den hela tiden dominerades av fokuse-
ring på tolerans och biverkningar (IGM
B21/96).

Hässle hävdade att rubrik och text i
annonsen i själva verket syftar till en
jämförelse med andra läkemedel, speci-

ellt kalciumantagonister; Hässle säljer
en sådan i Sverige, nämligen Plendil
(felodipin). Vidare tyckte anmälaren att
MSD förvanskat en referens; den man
angett om felodipin byggde troligen på
resultat från en annan, inte nämnd stu-
die, där äldre patienter fått högre doser
än vad som rekommenderas. (MSD vil-
le inte ange varifrån materialet om fe-
lodipin-gruppen verkligen var hämtat.)

MSD avvisade båda anklagelserna.
IGM slår emellertid fast att läsaren mås-
te uppfatta rubriken som en jämförelse,
eftersom svullna ben är en vanlig biver-
kan av kalciumantagonister. Också ru-
briken på den referens som ges tyder på
det; den var en jämförande studie av lo-
sartan och andra blodtryckssänkare, bl a
felodipin. IGM hänvisar till att en an-
nons för Inhibace tidigare prickats av
samma skäl – rubrikens »ACE-hämma-
ren med låg frekvens hosta» bedömdes
vara en jämförelse med andra ACE-
hämmare även om det inte var utsagt
(NBL 428/95).

Den referens som MSD åberopade i
annonsen (från American Journal of
Cardiology 1995; 75: 793-5) uppfyller
inte informationsreglernas krav på god
vetenskaplig standard. Den »kan svårli-
gen användas som dokumentation vid
någon form av marknadsföring», skri-
ver IGM. Patientmaterialet är otillräck-
ligt definierat, och ingen information
ges om doseringen för de undersökta lä-
kemedlen eller om effekten på blodtryc-
ket.

Kvinnligare tabletter
fick underkänt av IGM
Det är inte meningsfullt, snarare

obalanserat och förledande, att som
Wyeth gjorde i en annons för östrogen-
preparatet Premelle i Läkartidningen
13/96 skriva att »Två kvinnliga tablet-
ter ... blir en och kvinnligare”, hävdar
IGM. Vi menade att det blivit lättare att
ta med tabletterna i t ex en handväska,
necessär eller dylikt, försvarade sig fö-
retaget. Med detta lät sig IGM inte nöja:
företaget hade handlat i strid med god
branschsed inom läkemedelsinforma-
tionen. Påföljdsavgiften stannade emel-
lertid vid 15 000 kr mot normala 25 000
(IGM B18/96).

Skönare ben till sommaren
Selena läkemedel fälldes av IGM för

en annons i ICA-kuriren 6/96 för Hiru-
doid-salva som hämmar blodets koagu-
lation och är avsedd att användas vid
tromboflebit och för att blåmärken skall
försvinna snabbare. Men annonsrubri-
ken »Du kan faktiskt få lite skönare ben
inför sommaren» var ovederhäftig och
förde inte precis tanken till att man bara
skulle bli av med blåmärken några da-
gar snabbare än utan salvan (IGM
B15/96). •


