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Ett stort antal läkare har un-
der hösten fått svara på en
mycket detaljerad enkät om den
egna läkemedelsförskrivningen.
Företaget Svensk Medicin Infor-
mation AB säljer svaren till lä-
kemedelsindustrin.

– Läkarna är trötta på mass-
utskick. De vill ha information
som rör deras eget område,
uppger man från Svensk Medi-
cin Information AB.

– Marknadsundersökningen
är oetisk och kan allvarligt ska-
da relationen mellan läkare och
företag, säger Stig Ekedahl, VD
på Glaxo Wellcome AB.

Mot löfte om ett par penninglotter,
trisslotter eller att en mindre summa
pengar betalas in till välgörande ända-
mål har samtliga distriktsläkare samt
gynekologer, psykiatrer och hjärtläkare
i hela landet blivit ombedda att svara på
en enkät från företaget Svensk Medicin
Information AB. 

Enkäten är mycket detaljerad, bl a
ska läkaren uppge vilka typer av prepa-
rat som vanligen används vid vissa dia-
gnoser och hur ofta de används samt vid
vilka tider under dagen läkaren kan ta
emot besök av läkemedelskonsulenter. 

Verksamheten startade 1995 och just
nu har 1996 års kartläggning blivit färdig.

– Över 50 procent av specialisterna
har svarat, och bland distriktsläkarna är
andelen 45 procent. Det innebär att vi
nu har 2 300 distriktsläkare i våra regis-
ter, säger Henrik Alfredson på Svensk
Medicin Information AB.

Den dialog som företaget har med lä-
karkåren, bl a genom möjligheten att
lämna egna kommentarer i enkäten,
vittnar enligt Henrik Alfredson om be-
hovet av att marknadsföringen blir mer
selektiv.

– Vi får ofta kommentarer om att det
är skönt att äntligen slippa en massa in-
formation som den aktuella läkaren fak-
tiskt inte behöver.

25 företag som kunder
Registren, eller ScripTrac som tjäns-

ten kallas, erbjuds till läkemedelsföreta-
gen. Till en kostnad av 135 000 kronor
per år får man ett register över enskilda
läkares förskrivning inom ett bestämt
geografiskt område. Henrik Alfredson
uppger att de för närvarande har om-

kring 25 läkemedelsföretag som kunder,
de flesta större läkemedelsföretag.

I företagets säljbrev till läkemedels-
företagen framhåller man bl a möjlighe-
ten att spendera mer pengar på varje
kund och därmed få en större genom-
slagskraft då man kan nå »rätt läkare vid
rätt tidpunkt». I samma brev identifieras
den mest lönsamma målgruppen: läka-
re som redan använder produkten men
»inte i den utsträckning de borde».

Hela affärsidén har dock mött en hel
del kritik, inte minst från läkemedelsfö-
retagen själva trots att metoden inte är
ovanlig utomlands. Glaxo Wellcome
använder den här typen av verktyg i sin
marknadsföring i en del andra länder,
men inte i Sverige trots att företaget bli-
vit erbjudet att köpa registret.

– Vi har förvisso en marknadsfö-
ringspolicy som gäller i hela världen,
säger Stig Ekedahl, VD för Glaxo Well-
come AB. Men i det här faller har vi i
Sverige gått ett steg längre.

– Vi anser inte att den här typen av
marknadsundersökningar överens-
stämmer med den etik som gäller. Jag
har mött flera läkare som säger att de al-
drig skulle svarat om de vetat vad enkä-
ten används till, och de kan inte heller
förstå hur kolleger kan göra det. 

– Om läkare börjar känna sig lurade
till följd av den här typen av enkäter blir
de mycket försiktiga med att ställa upp
i våra seriösa marknadsundersökningar,
vilka ju är nödvändiga för att vi ska kun-
na utveckla ännu bättre terapier.

Läkarna måste själva få välja
Inom Astrakoncernen har läkeme-

delsföretagen i Sverige intagit en ge-
mensam ståndpunkt: En så pass öppen
redovisning av läkares förskrivningsva-
nor är ytterst tveksam och seriösa mark-
nadsundersökningar kan komma att
ifrågasättas av läkare.

– Man kan inte bara tänka på priset i
kronor när det gäller marknadsföring,
även relationen läkare–läkemedelsföre-
tag har ju ett pris, säger Lars Jelkeby, VD
för Hässle Läkemedel AB.  Industrins
uppgift är att lämna information och lä-
karen ska sedan själv göra sitt val. I takt
med ökad konkurrens blir marknadsfö-
ringen allt mer sofistikerad, men det här
förfarandet tycker vi är osmakligt.

Både Lars Jelkeby och Stig Ekedahl
efterlyser ett agerande från Läkarför-
bundet för att få förbundets medlemmar
uppmärksammade på vad uppgifterna i
enkäten används till. 

Norska läkarförbundet har i en arti-
kel i Tidsskrift for Den norske lœgefo-
rening redan gått ut och varnat för hur
en liknande registrering som pågår i
Norge kan användas i marknadsföring-
en av läkemedel. 

Läkarförbundets VD Anders Milton
instämmer i den kritik som bl a ledning-
en för Hässle Läkemedel AB och Glaxo
Wellcome AB riktar mot enkäten. 

– Jag tycker att läkarkåren måste bli
försiktigare med att lämna ut den här ty-
pen av information eftersom man riske-
rar att bli utsatt för skräddarsydd re-
klam. Det handlar om att lämna ut sitt
innersta, som sedan säljs. Det är viktigt
att läkarna verkligen tänker sig för, sä-
ger Anders Milton.

Även Carl-Eric Thors, ordförande i
Svenska distriktsläkarföreningen, vill
uppmana medlemmarna att vara myck-
et uppmärksamma på vad informatio-
nen används till.

– Även om det framgår i brevet som
bifogas enkäten att de läkemedelsföre-
tag som finansierar verksamheten får ta
del av den enskildes preferenser tror jag
inte att det alltid uppfattas rätt: att läke-
medelsföretagen i sin marknadsföring
faktiskt får tillgång till den enskildes
förskrivningsmönster, säger Carl-Eric
Thors.

– Själv anser jag att det handlar om
en dålig marknadsföringsmetod. Det är
naturligtvis viktigt med information om
läkemedel, men den ska vara bred och
inte bara gälla ett enskilt läkemedel. Jag
som läkare måste sedan på egen hand
kunna ta ställning till vilka preparat jag
ska använda.

Viktigt selektera informationen
Svenska läkemedelsindustriföre-

ningen, LIF, har dock inget att invända
mot registreringen, så länge det klart
framgår vad den ska användas till.

– Det är viktigt att selektera mark-
nadsföringen, säger Ulf Edstedt, VD för
LIF. Vad jag förstår av det brev som föl-
jer med enkäten så råder det inga oklar-
heter om vad informationen kan komma
att användas till.

Stig Ekedahl vid Glaxo Wellcome
AB menar att det inte tydligt framgår
vilket syfte registreringen har.

– Vore det så skulle jag inte ha något
att invända mot den eftersom den sker på
frivillig basis. Det är synd att läkeme-
delsbranschen inte är fullständigt enig i
den här frågan, säger Stig Ekedahl.

Peter Örn 

Marknadsföringen allt mer sofistikerad

Enskilda läkares receptförskrivning
erbjuds till läkemedelsföretagen


