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Läkemedelsindustrins metoder
för marknadsföring riktad direkt till
läkarna tar sig emellanåt uttryck som
det kan finnas anledning att varna lä-
karkåren för. Såväl läkarnas egna
etiska regler som avtal mellan Läkar-
förbundet, arbetsgivarna och indu-
strin om bl a läkemedelsinformation
måste beaktas bättre.

Ett skräckexempel som nyligen
uppmärksammades var erbjudandet
från ett företag till ett antal alkohol-
läkare att delta i ett möte om alkoho-
listvård och antabusbehandling.
Som »belöning» för deltagandet er-
bjöds varje läkare en flaska sprit el-
ler sex flaskor vin…!

Det här är naturligtvis otillbörligt
från företagets sida, men det är ock-
så anmärkningsvärt om – vilket häv-
dats i dagspressen – ett antal läkare
skulle ha »nappat» på erbjudandet.
Dessbättre uppges nu att förslaget
återkallats efter publiciteten, men
det inträffade kommer ändå att för-
anleda Läkarförbundet att ta upp fal-
let till diskussion med Läkemedels-
industriföreningen.

Den seriösa läkemedelsindustrin
sköter normalt sina kontakter med
läkarna på ett bra vis – felsteg av det-
ta slag är en ovanlighet.

En aggressivare marknadsfö-
ring av läkemedel börjar emellertid
att bli ett mera generellt problem.
Det behöver inte handla om så up-
penbara övertramp som det återgivna
fallet. Metoderna för att påverka lä-
kares förskrivning »finslipas» även
på andra, mera sofistikerade sätt.

Flera konsultföretag inom infor-
mations- och marknadsföringsbran-
schen är synbarligen i färd med att i
flera nordiska länder kartlägga en-
skilda läkares läkemedelsförskriv-

ning. Informationen läggs upp i
mycket detaljerade databaserade
personregister med avancerade sök-
möjligheter.

I Sverige har den stora målgrup-
pen varit allmänläkarna, men även
psykiatrer, gynekologer och hjärtlä-
kare har varit föremål för s k specia-
listenkäter av en svensk marknadsfö-
ringsfirma.

Företaget självt beskriver sin me-
tod som »ett verktyg inom relations-
marknadsföring» (se nyhetsartikel
sidan 4597).

Avsikten med att samla in infor-
mation om förskrivningsmönster är
– uppger företaget – att läkarna ge-
nom att besvara enkäten kan få mera
»selektiv information». Specifik
produktinformation, personliga be-
sök, information via Internet och
CD-ROM kan anpassas till läkarnas
egna önskemål, framhålls det.

Som extra lockbete erbjuds den
som svarar lotter, biobiljetter eller ett
motsvarande belopp insatt för välgö-
rande ändamål. I ett brev till kunder-
na uppgavs i höstas att »över 3 000
av dina kolleger har idag svarat på
enkäten».

Att syftet är helt kommersiellt
framgår dock av företagets nyhets-
blad, riktat till läkemedelsföretagen,
där det omtalas att man (i september
1996) fått 17 företag som kunder
med sammanlagt 25 marknadsfö-
ringsprojekt. Naturligtvis eftersträ-
var man ett ännu större kundunder-
lag i läkemedelsbranschen.

Den som abonnerar på tjänsten ut-
lovas bl a information om respektive
läkares totala veckoförskrivning,
även uppdelad på preparatgrupper,
antal recept med dels företagets egna

produkter, dels konkurrenternas.
Första- och andrahandsval på olika
indikationer kan utläsas, liksom om
läkaren ökar eller minskar förskriv-
ningen av olika läkemedel m m.

Företaget påpekar att i alla länder
där denna analysmetod används står
ca 20 procent av läkarna för 80 pro-
cent av förskrivningen. »Det är där-
för viktigt att kunna identifiera dessa
20 procent och bearbeta den gruppen
på rätt sätt», heter det i nyhetsbrevet.

Enligt Datainspektionen är des-
sa personregister tillåtna, eftersom
de baseras på ett frivilligt deltagande
från de registrerade. Likväl är det
från Läkarförbundets synpunkt en
affärsmetod med så tvivelaktiga kon-
sekvenser att man vill uppmana
medlemmarna att avstå från att be-
svara enkäterna. 

Verksamhetens målsättning har
föga att göra med en seriös läkeme-
delsinformation och -utbildning. Det
man främjar är i stället att producen-
terna får ett verktyg för en ännu mera
offensiv säljpolitik.

Det är beklagligt att vi saknar en
välorganiserad och resursstark pro-
ducentoberoende läkemedelsinfor-
mation och efterutbildning för läka-
re i Sverige. Detta borde – kan man
tycka – vara en angelägen uppgift
både för vissa centrala myndigheter
och för sjukvårdshuvudmännen själ-
va. 

Men trots de stora bristerna i det-
ta avseende måste läkarkåren vara
observant på de regler som faktiskt
finns för kontakterna med industrin.
Information och utbildning i före-
tagsregi är accepterat i strikt fast-
ställda former. Detta måste klart hål-
las isär från oetiska erbjudanden och
kommersiell spekulation. •
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