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Pharmacia & Upjohn har
fällts av Informationsgransk-
ningsmannen (IGM) för att utan
tillstånd av Läkemedelsverket
har marknadsfört preparaten
Cardizem och Cardizem Retard
i en annons riktad till allmänhe-
ten. Även Roche, Wyeth Lederle
och Ciba Geigy har kritiserats
av IGM.

Pharmacia & Upjohns annons fanns
i tidningen Status, som ges ut av Hjärt-
och lungsjukas riksförbund.

Den hade rubriken »NORDIL – en
studie av diltiazem». I början av bröd-
texten frågades om kalciumantagonis-
ten diltiazem (Cardizem, Cardizem Re-
tard) kan minska hypertonipatienternas
långsiktiga sjuklighet och dödlighet ut-
över vad andra medel gör.

NORDIL, en nordisk studie omfat-
tande 11 000 patienter i primärvården,
sades vara den första studie där man
jämfört effekten av en kalciumantago-
nist med konventionell terapi.

I texten framhävde man diltiazem
med bl a »flera effekter som särskiljer
den från konventionell behandling, vil-
ket är orsaken till att man tror på minskad
sjuklighet och dödlighet på lång sikt...»

Informationsgranskningsmannen
menade att annonsen var centrerad till
Pharmacia & Upjohns preparat Cardi-
zem och Cardizem Retard, vars bevisa-
de respektive obevisade effekter skild-
rades på ett okritiskt sätt.

Annonsen kunde inte ses som insti-
tutionell marknadsföring utan som
marknadsföring av Pharmacia & Up-
johns två diltiazem-preparat, sade IGM
och påpekade att annonsering av detta
slag kräver tillstånd av Läkemedelsver-
ket.

Pharmacia & Upjohn fick betala
25 000 kronor i påföljdsavgift.

»Vänligare mot magen»
påstående utan täckning
I Läkartidningen 40/96 hade Roche

en annons för Naprosyn Entero, ett
smärtstillande och inflammationsdäm-
pande medel i en beredningsform av-
sedd att ge färre biverkningar från
mag–tarmkanalen.

Över en bild med ett lamm mellan
tassarna på ett lejon stod »Även den
starke har mjuka tassar». Under bilden
stod »Naprosyn Entero – vänligare mot
magen». Jämförelseobjekt var vanligt

naproxen, referens en artikel av Cald-
well och medarbetare.

I Fass-texten för Naprosyn Entero
nämns ingenting om minskad frekvens
gastrointestinala biverkningar utöver
texten »...enterotabletter är överdragna
med ett magsaftresistent skikt för att
skydda magslemhinnan». Texten om
biverkningar är densamma som för van-
ligt Naprosyn.

IGM bedömde att Caldwells artikel
gav en otillfredsställande täckning för
att påstå att Naprosyn Entero skulle ge
så mycket färre biverkningar än vanligt
Naprosyn att man kunde tala om »vän-
ligare mot magen». Skillnaden i gastro-
intestinala biverkningar mellan prepa-
raten var inte signifikant, sade IGM.

Uttrycket »vänligare mot magen»
kunde ge intryck av att risken för besvär
från mag–tarmkanalen skulle minska
högst väsentligt om man bytte från Na-
prosyn till Naprosyn Entero. Men så är
det inte, slog IGM fast.

Med »vänligare mot magen» hade
Roche avvikit från reglerna som säger
att en rapport inte får citeras eller refe-
reras så att man får fel bild av dess inne-
håll och slutsatser. Dessutom hänvisade
IGM till regeln om överdrivna påståen-
den om ett läkemedels egenskaper.

Roche ålades att betala påföljdsav-
gift, 25 000 kronor.

Åberopade motsagd 
studie utan reservation
Wyeth Lederle annonserade i bl a

Läkartidningen 39/96 om Lanzo.
Rubriken var »Nyhet! 38% lägre pris

med ny behandlingsprofil». I brödtex-
ten stod att en årsbehandling med Lan-
zo 15 mg har 38% lägre pris än Losec 20
mg. Referens var Fass 1996 coh Apote-
kets prislista i maj 1996.

Hässle Läkemedel menade att an-
nonserna gav intrycket att Lanzo 15 mg
reservationslöst kan ersätta Losec 20
mg och då ge den lägre kostnaden.

Företaget hänvisade till en jämföran-
de studie av Baldi och medarbetare,
som presenterats i en poster, och avsåg
långtidsbehandling vid refluxesofagit.
Där visades att omeprazol 20 mg var
signifikant bättre än lansoprazol 15
mg/dag för att bibehålla läkningen,
framhöll Hässle.

Genom att i sin annonsering inte ha
tagit hänsyn till dessa resultat hade Wy-
eth inte följt informationsreglerna som
säger att olika jämförelser ska utformas
så att de är rättvisande, ansåg Hässle.

Wyeth anförde bl a att Fass-dosen för
Losec vid långtidsbehandling av reflux-
esofagus är 20 mg per dag och för Lan-
zo 15 mg per dag. Beräkningen av pris-
skillnaden byggde på dessa normaldo-
ser. Vid terapisvikt kan doserna ökas till
40 respektive 30 mg.

IGM ansåg att problemet låg i ut-
trycket terapisvikt. Om den uppträder
tidigt för det ena preparatet och sent för
det andra kommer den av terapisvikten
orsakade dosökningen att påverka be-
handlingskostnaden och då blir pris-
jämförelsen haltande.

I Baldis poster-redovisning var Lan-
zo visserligen effektivt vid alla grader
av esofagit men endoskopiskt fanns en
signifikant skillnad i utläkningsgrad ef-
ter 12 månader – Lanzo 76 procent, Lo-
sec 90 procent (P<0.001).

IGM konstaterade att om man utgår
från de båda preparatens Fass-texter var
prisjämförelsen korrekt.

Det viktiga är att bestämma om en
poster-redovisning väger tillräckligt
tungt för att ett företag ska behöva ta
hänsyn till den när man utformar sin
marknadsföring.  IGM ansåg att man
inte kan negligera posterns resultat.

IGM menade att Wyeth brutit mot in-
formationsreglerna  som säger att resul-
tatet av en undersökning (här dosering-
en i Fass-texten) som motsägs av en an-
nan undersökning inte får åberopas utan
reservation.

Fass-texten nämner dosökning vid
terapisvikt; Baldis studie visar att tera-
pisvikt är vanligare efter Lanzo 15 mg
än efter Losec 20 mg per dag. Då kan
man inte längre bygga en prisjämförel-
se enbart utifrån standarddoserna i Fass,
hävdade IGM. Påföljdsavgiften för 
Wyeth blev 25 000 kronor. 

Måste skriva ut
vad man jämför med
Ciba Geigy skrev i en broschyr där

man  marknadsförde Foradil, ett bronk-
dilaterande preparat, att det »Vidgar
snabbt. Och länge.»

Där stod att preparatet medför
»Mindre astmasymtom», Mindre
sömnstörningar», »Mindre risk för
morgon-dipp» etc.

IGM påtalade att uttryckssättet i fol-
dern stred mot reglerna för läkemedels-
information. Enligt dessa krävs att man
skriver ut vad man jämför med.

IGM ansåg att felet inte var så allvar-
ligt att full påföljdsavgift var motiverad
utan nöjde sig med 15 000 kronor. •

Information om läkemedel:

Fälldes för att ha annonserat
utan tillstånd från Läkemedelsverket


