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Läkaresällskapets Örebrodagar hade
1998 temat Läkemedel – på gott och
ont. Föredragen finns samlade i en bok
från Spri och Svenska Läkaresällskapet
(Svensk Medicin 61, Spris förlag
1998). Landstingsförbundets Marianne
Boivie efterlyste nya modeller för hur
den producentobundna informationen
ska kunna byggas upp och få ett ge-
nomslag.

Jag föreslog att den medicinska pro-
fessionen ska ta ett huvudansvar via Lä-
karesällskapets sektioner. En minimini-
vå på 15 heldagar per år skulle vara en
rättighet och skyldighet för läkaren att
fortbilda sig. Fortbildningen skulle fi-
nansieras via fonder av norsk modell. 

I Spriskriften skissas också ett för-
slag om en förbättrad information från
läkemedelsindustrin, ett förslag som av
tidsskäl inte närmare hann diskuteras i
Örebro. Jag vill inte minst låta Läkeme-
delsverket få chansen att redovisa var
man står. Jag utgår då också ifrån in-
dustrins påstående, framförda av LIFs
ordförande Claes Handin i Spriboken,
att även läkemedelsindustrin vill ha en
rationell läkemedelsterapi och informa-
tion.

Vinklade budskap vanliga
Varje läkare kan ta ett par nummer av

Läkartidningen eller några andra organ
där läkemedelsindustrin annonserar.
Det är lätt att hitta annonser där det
framförs vinklade budskap om att pre-
paraten är effektiva och väsentligen
saknar biverkningar. Nästan genomgå-
ende används påståenden att riskfakto-
rer eller s k kliniska händelser avsevärt
reduceras. Imponerande procentsiffror
lyfts fram i eldskrift.

Det är uppenbart att läkemedelsin-
dustrin inte märkt att SBU och veten-
skapliga läkarsammanslutningar sedan
flera år angivit att i denna typ av infor-
mation ska absoluta tal och NNT (num-
ber needed to treat) användas, inte rela-
tiva siffror! Annonsernas budskap står
långt ifrån Läkemedelsverkets sam-
manfattande värderingar. 

Firmorna låtsas som de inte känner
till verkets värdering, som ofta är av typ
»preparatet tillför intet nytt till läkeme-
delsarsenalen». Det gäller särskilt om-
råden av typ hyperkolesterolemi och
hypertoni. Inte ens när Läkemedels-
verket särskilt påpekar att »effektdata
saknas avseende morbiditet och morta-
litet» antyds det i annonsen – detta det
enda som skulle stå i eldskrift framför
läkarens ögon.

Vidgade indikationer
Ett internationellt företag gör nu re-

klam för sin produkt mot en folksjuk-
dom. Företaget tillåter sina marknads-
förare att vidga indikationerna. 7 av 10
kontrolleras med monoterapi påstås det
i annonserna. Budskapet till mig som
praktiker är att 7 av 10 av mina patien-
ter med denna åkomma bara behöver ett
preparat, som tillika påstås sakna be-
gränsande biverkningar.

Skulle jag och mina allmänläkarkol-
leger följa locktonerna att behandla 7 av
10 av patienterna med detta medel skul-
le vi dra på landstingen och skattebeta-
larna kostnader på 100-tals miljoner,
kanske en miljard per år. Om läsaren av
annonsen skulle börja fundera på vilken
patientgrupp som åsyftas med de 7 av
10, om det nu inte skulle vara patienter
med denna åkomma i allmänhet, erhålls
ingen vägledning.

Annonsen exemplifierar missbruket
med referenser. Att utforma annonser
med referenser, vid en ytlig blick för-
troendeingivande, får ju ett löjets skim-
mer över sig när referensen inte talar om
vad saken gäller och inte kan kontrolle-
ras, utan är en hänvisning till en oåt-
komlig datafil inom företaget. 

Läkemedelsverkets värdering för
detta preparat är att det är ett tredje me-
del i en ny principiell farmakologisk
grupp med ett oerhört smalt indika-

tionsområde: »Läkemedlet tillför intet
väsentligt nytt».

Manipulativ desinformation
Många företag utnyttjar i sina an-

nonser en likartad associationskedja.
Inledningsvis framställs hur utmärkt
preparatet är – inte mer biverkningar än
placebo – och sedan görs en analogi till
etablerade förstahandsmedel, trots att
preparatet ännu inte visats påverka mor-
taliteten. 

Varför ska jag och andra högutbilda-

Så kan vi förbättra
läkemedelsinformationen!
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Dagens läkemedelsreklam är i
flera avseenden vilseledande och
ofullständig. Ett sätt att motver-
ka desinformationen kunde
vara att förmå läkemedelsin-
dustrin att i sina annonser och
trycksaker också trycka en fak-
taruta med Läkemedelsverkets
sammanfattande värdering av
preparatet.

Författare
BENGT JÄRHULT

distriktsläkare vid Hälsokällan,
Kyrkhult, Primärvården i Olofström.

’’ Om inte industrin förstår
vad klockan är slagen, läg-
ger om sin information och
på eget initiativ inför re-
striktioner av den typ jag
här föreslagit, bör riksda-
gen agera…’’
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de läkare, som strävar efter en läkeme-
delsterapi som är ändamålsenlig för pa-
tienterna och kostnadseffektiv för skat-
tebetalarna, behöva utsättas för  denna
typ av desinformation? Om läkeme-
delsindustrin menar allvar, att de – som
Claes Handin framförde i Örebro – ock-
så eftersträvar en rationell förskrivning,
måste det manipulativa beteende som
varje läkare efter en stunds reflektion
kan se i annonser och trycksaker upp-
höra.

Små faktarutor
Ett första steg vore då att införa små

rutor i annonser och trycksaker med Lä-
kemedelsverkets sammanfattande vär-
dering. 10–15 ord säger det centrala om
ett preparat, och rutan tar med text i
finstilt ca 1/50-del av utrymmet på en A
4-sida. Blotta förekomsten av dessa ru-
tor skulle starkt påverka budskapet, då
firmorna inte vill skämma ut sig, när lä-
karen har myndighetsvärderingen lätt-
tillgänglig.

Mitt förslag är inte något ingrepp i
tryckfriheten. Läkemedelsindustrin sit-
ter även framdeles på många informa-
tionsmiljarder och kan i högsta grad på-
verka läkare också med annonser och
tryckalster. Kvaliteten skulle dock bli
bättre. Redan tidigare har industrin fått
acceptera vissa begränsningar i mark-
nadsföringen, tex att Fasstexten skall
finnas tillgänglig i annonser och
trycksaker för nya produkter.

Vid debatten i Örebro frågade jag au-
ditoriet om närvarande läkare, precis
som jag, ville ha dessa små rutor med
Läkemedelsverkets sammanfattande
värdering i annonser och trycksaker. En
stor del av läkarna ville det! 

Läkemedelsindustrin sätter ju en ära
i att lyssna på kunden. Här ges nu ett fint
tillfälle att förverkliga industrins egen
utsaga i Spriskriften, sidan 154: »Idag
styrs informationen helt av läkares be-
hov och önskemål.»

Exploderande kostnad
Efter en tillfällig nedgång ser nu lä-

kemedelsnotan för moder Svea ut att
explodera. Står sig siffrorna kan notan
bli 18 miljarder för 1998. Det innebär
att den försäljningsökning, som bl a sti-

mulerats av industrin med vinklade an-
nonser och trycksaker, ska betalas av
landstingen – med neddragningar vid
kliniker och vårdcentraler. Sjukvårds-
personalen, som redan är utmattad efter
senare års besparingar, ska få tumskru-
varna åtdragna ytterligare ett varv. 

Landstingen har ingen anledning att
acceptera denna utveckling. Industrin
måste hitta nya övergripande mål för sin
läkemedelsinformation, om de i framti-
den vill ta del av samhällets förmåner –
i sista hand skattebetalarnas pengar.

Riksdagen bör agera
Om inte industrin förstår vad klock-

an är slagen, lägger om sin information
och på eget initiativ inför restriktioner
av den typ jag här föreslagit, bör riksda-
gen agera och besluta att Läkemedels-
verkets sammanfattande värdering ska
finnas med i varje annons och trycksak,
som vänder sig till svenska läkare. 

Det är inte konstigare än att Riksda-
gen i demokratisk ordning beslutat att
förbjuda barnreklam i TV och kräva att
att det på cigarettpaket, som konsu-
mentinformation, skall finnas en var-
ningstext om vad Socialstyrelsen anser
om tobaksrökning.

Saklig invändning?
I debatten i Örebro argumenterade

Claes Handin mot ett införande av Lä-
kemedelsverkets värdering i annonser
och trycksaker. Det var enligt Handin
omöjligt, då utvecklingen av ett läke-
medel som släppts på marknaden gick
så rasande snabbt. Läkemedelsverkets
värdering skulle helt enkelt vara omo-
dern efter en kort tid och inte rättvist
spegla preparatets plats i läkemedelsar-
senalen. 

Läkemedelsverkets Björn Beermann
fick i debatten inte möjlighet att svara
på denna invändning. Är den sakligt re-
levant?

För en hel del läkemedel är dynami-
ken liten eller obefintlig. En myndig-
hetsbedömning står sig länge, mycket
länge. Det finns många exempel på
uselt dokumenterade preparat, som
hänger med årtionde efter årtionde.

För andra medel sker förvisso för-
ändringar snabbare men för den prak-

tiskt verksamme läkaren, som in-
dustrins annonser riktar sig till, knap-
past fortare– detta vad gäller klinisk
omvärdering – än årsvis, möjligen
halvårsvis i något undantagsfall.

Det har förvisso länge varit ett stort
problem, att Läkemedelsverket kon-
centrerat så mycket av sina resurser på
att maximalt snabbt få in industrins
produkter på marknaden, så att uppfölj-
ningen av användningen, fortbildning-
en och en långsiktig biverkningsvär-
dering fått stå tillbaka. Bla har verket
försummat att kontinuerligt uppdatera
sina värderingar av registrerade läke-
medel.

Fem frågor
Nu har emellertid Landstingsförbun-

det donerat ett antal miljoner till Läke-
medelsverket för att få stöd i implemen-
teringen av den nya läkemedelsrefor-
men. Frågorna blir då:

– Hade det varit bra om industrin, i
annonser och trycksaker, som en liten
ruta hade med Läkemedelsverkets sam-
manfattande värdering ?

– Kommer pengarna från Lands-
tingsförbundet, eller annan prioritering
inom verket, lösa frågan om kontinuer-
lig uppdatering av de sammanfattande
värderingarna?

– SBU har startat Alert, en enhet för
värdering av ny teknologi. Ska Alert ta
över Läkemedelsverkets uppgifter? Hur
kommer avgränsningen mellan myn-
digheterna att utformas?

– Hur snabbt sker förändringarna
vad gäller ett läkemedels plats i terapin
enligt Läkemedelsverket? Om resurser
kan avsättas för en kontinuerlig uppda-
tering av de sammanfattande värdering-
arna, hur ofta kan det ske? Vill verket
göra uppdateringen halvårs- eller årsvis
för alla läkemedel man har granskat el-
ler bör initiativet ligga hos industrin?
När industrin anser att något väsentligt
hänt beträffande det preparat man säljer
begär man att Läkemedelsverket gör en
ny sammanfattande värdering. 

– För att förhindra »okynnesanmäl-
ningar» från industrin om ny värdering
– hur ser verket rent principiellt på ett
uttag av avgifter från industrin för den-
na omvärdering? •
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Bengt Järhult anser att dagens läke-
medelsreklam i flera avseenden är vil-
seledande och ofullständig. För att
komma tillrätta med detta påstådda pro-
blem föreslås att Läkemedelsverkets
sammanfattande värdering av nya läke-
medel obligatoriskt skall införas på all
tryckt information.

Sedan många år tillbaka har vi i Sve-
rige ett system som skall säkerställa
informationens saklighet, nämligen
Nämnden för bedömning av läkeme-
delsinformation (NBL). Om Bengt Jär-
hult har exempel på information som är
vilseledande så faller denna under arti-
kel 4: »Läkemedelsinformation skall
vara vederhäftig och får ej innehålla
framställning i ord eller bild som direkt
eller indirekt – genom antydningar, ute-
lämnande, överdrifter eller oklart fram-
ställningssätt – är ägnad att vilseleda.»

Föreslår därför att Bengt Järhult gör
en anmälan av de exempel som åbero-
pas och får ärendet prövat av NBL.

Beträffande kravet på en obligatorisk
faktaruta så drar Bengt Järhult en paral-
lell med den varningstext som finns för
cigarrettreklam. Denna text upplyser
om de risker som existerar i samband
med tobaksrökning. Vad gäller upplys-
ning om läkemedlens eventuella risker
är även detta väl reglerat i Sverige. Fass-
texten, där biverkningar och kontraindi-
kationer framgår, skall finnas med i all
tryckt läkemedelsinformation.

Kvarstår så frågan om en faktaruta
på något sätt förbättrar den förskrivan-
de läkarens beslutsunderlag.

Den sammanfattande värderingen ba-
seras på den dokumentation som inläm-
nats som underlag för registreringsbe-
slut. Denna dokumentation har huvud-
sakligen till uppgift att styrka preparats
effekt och säkerhet för ansökt indikation.

För de flesta nya läkemedel pågår ett
intensivt utvecklingsarbete parallellt
med registreringsprocessen och fortlö-
pande därefter. Det är dessa studier och
naturligtvis ytterligare kunskap om den
aktuella sjukdomen som till sist avgör
preparatets plats i terapiarsenalen. Att
förmedla information från denna myc-
ket dynamiska process och samtidigt
tvingas ta med en »faktaruta» som base-

ras på historiska data kommer tyvärr att
vilseleda läkaren.

Bengt Järhults lösning på detta pro-
blem är att företagen hos Läkemedels-
verket skall ansöka om en ändring av
faktarutan när ny information föreligger.

Bortsett från problem som resurser,
ökad byråkrati och införandet av en
censurerande myndighet skulle ett så-
dant system ställa helt andra krav på Lä-
kemedelsverket vad gäller dialog med
företaget och utomstående klinisk ex-
pertis än vad som är fallet med dagens
faktarutor.

Tror att det är mer konstruktivt att
diskutera Läkemedelsverkets (eller an-
nat organs) möjligheter att göra fler te-
rapiöversikter (modell Läkemedelsver-
kets sk workshops), med tätare uppda-
teringar samt hur dessa skall anpas-
sas/implementeras lokalt.

Claes Handin
verkställande direktör
– Norden/Baltikum
SmithKline Beecham AB,
Solna
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Kommentar I:

Faktaruta vilseledande

’’ Att förmedla information
från denna mycket dyna-
miska process och samti-
digt tvingas ta med en »fak-
taruta» som baseras på his-
toriska data kommer tyvärr
att vilseleda läkaren.’’

Bengt Järhult pekar på det stora be-
hovet av en drastiskt utökad och förbätt-
rad läkemedelsinformation. Han har gi-
vetvis alldeles rätt i sak, men han förbi-
går ett fundamentalt problem – behovet
av personer som verkligen kan något
om läkemedlen.

För att kunna meddela en producent-
obunden information om läkemedel
värd namnet krävs från industrin obero-
ende kompetens som är åtminstone lika
god som den som industrin besitter. De
senaste årens kraftiga nedmontering av
akademisk farmakologi och klinisk far-
makologi gör att sådan kompetens idag
endast finns inom en mycket begränsad
del av läkemedelsområdet. Denna be-

gränsade kompetens utnyttjas dessutom
allt mer i ett ständigt ökande utbud av
grundutbildningsinsatser och de bästa
av de yngre rekryteras av industrin.

Många typer av »kunskapslyft» fal-
ler platt till marken därför att den erfor-
derliga lärarkompetensen saknas. För
att Järhults förslag om 15 vidareutbild-
ningsdagar för varje läkare, många av
dessa ägnade åt nyheter inom läkeme-
delsområdet, skall kunna förverkligas,
att säkerställa krävs därför att man har
tillgång till erforderliga lärare.

Bertil Fredholm
professor i farmakologi,
Karolinska institutet,
Stockholm

Kommentar II:

Vi behöver också fler
som kan informera om läkemedel


