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❙ ❙ För lite sedan höll Pharmacias chef Fred Hassan ett före-
drag på temat hur läkemedelsindustrin skulle bli framgångs-
rik i framtiden. Självklart nämndes betydelsen av en ännu ef-
fektivare läkemedelsutveckling baserad på tekniska fram-
steg. Det viktigaste budskapet var dock att nyckeln till fram-
gång låg i »the empowered consumer«, dvs marknadsföring
av läkemedel direkt till patienterna. En färsk artikel [1] bely-
ser konsekvenserna av sådan marknadsföring, dels för läkar-
na, dels för förskrivningen, vilket aktualiserar frågan om di-
rektreklam för receptbelagda läkemedel till patienter.

Mintzes och medarbetare [1] gjorde en enkätundersök-
ning för att belysa hur direktreklam för receptbelagda läke-
medel påverkade förskrivningen. De jämförde patienternas
önskemål om specifika läkemedel och önskemålens genom-
slagskraft dels i USA (med direktreklam), dels i Kanada
(med restriktioner mot direktreklam). Patientens önskemål
hade stor genomslagskraft i valet av läkemedel (oddsratio
8,7 för efterfrågat läkemedel i stället för alternativ behand-
ling) vare sig läkemedlet annonserats till allmänheten eller
ej. Läkarna var ambivalenta till val av behandling i hälften av
fallen när annonserade läkemedel önskades av patienten,
men bara i 12 procent av fallen när patienten inte hade spe-
cifika önskemål. Man konkluderar dels att patientens önske-
mål har stor betydelse för läkemedelsvalet, dels att direktre-
klam för receptbelagda läkemedel kan påverka den medicins-
ka ändamålsenligheten i behandlingen [1].

Ej tillåten i Sverige
Direktreklam till patienter för receptbelagda läkemedel är inte
tillåten i Sverige, men man kan på olika sätt kringgå detta via
Internet, via marknadsföring av hjälpmedel eller via »infor-
mativa« artiklar om nya läkemedel i intet ont anande medier.
En amerikansk undersökning har visat att medierna har ett
stort intresse för vetenskapliga fynd, men att rapporteringen
sällan ger en nyanserad bild av hur stora vinster en ny behand-
ling verkligen medför jämfört med tidigare terapi [2]. 

En annan studie visar att annonser för receptbelagda läke-
medel till allmänheten i USA oftast vädjar till känslorna; där-
emot ges föga eller ingen information om faktisk dokumenta-
tion av medlens effektivitet i jämförelse med placebo eller
andra läkemedel [3]. Vissa annonser syftar, enligt författarna,

till att »medikalisera« problem som skulle kunna avhjälpas
med receptfria läkemedel, vilket belastar sjukvården och gör
annars »friska« individer till patienter [3].

Vanlig i USA
I USA har direktreklam för receptbelagda läkemedel funnits
länge. Investeringarna i sådan reklam ökar mycket snabbt och
uppgick år 2000 till 2,5 miljarder dollar (en trefaldig ökning
från 1996) [4]. Annonseringen i medicinska tidskrifter är
oförändrad eller minskar något under samma period [3]. Di-
rektreklam till patienter svarade år 2000 för ca 15 procent av
marknadsföringskostnaderna för läkemedel (exklusive kost-
nader för kongresser och liknande samt kostnader för mark-
nadsföringsstudier) [4]. 

På en »20 i topp«-lista återfinns de tre dominerande stati-
nerna (utgifter i storleksordningen 59–91 miljoner dollar år
2000), de två COX-2 hämmarna (79 respektive 161 miljo-
ner), Prilosec (omeprazol; 108 miljoner), Paxil (paroxetin; 92
miljoner), Viagra (90 miljoner), antihistaminer, bantnings-
medel m m [4]. Rosenthal och medarbetare lyfter fram vissa
problem som direktreklamen och patienternas därav följande
krav kan innebära, t ex att förskrivningen kan bli dåligt under-
byggd, att det kan ta extra tid för läkaren att förklara läkeme-
delsreklamen för patienten samt att den traditionella lä-
kar–patientrelationen kan påverkas [4]. 

Rosenthals och medarbetares artikel [4] åtföljs av två le-
darkommentarer som företräder motsatta åsikter i frågan om
direktreklam. Wolfe [5] argumenterar att patienterna har svårt
att se marknadsföringsinslaget i kommersiell information och
lyfter fram betydelsen av (ovederhäftig) emotionell påverkan
i annonserna. Han anser att frågan om utbildning av patienter
(och doktorer) är alltför viktig för att läggas i händerna på lä-
kemedelsindustrin, vars främsta syfte är att sälja läkemedel
[5]. Holmer [6], som företräder det industriella perspektivet,
anser att direktreklam till patienter stärker patient–läkarrela-
tionen, förbättrar patientföljsamheten och hjälper patienterna
att identifiera behandlingskrävande symtom.

Lobbyverksamhet för att släppa restriktionerna
Det finns en lobbyverksamhet för att släppa restriktionerna
mot direktreklam för receptbelagda läkemedel i EU, och frå-
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gan diskuteras allt intensivare. Samtidigt finns en utveckling
mot att patienten skall ha en större delaktighet i sitt medicins-
ka omhändertagande och val av behandling, vilket förutsätter
god information om alternativen. Det besvärliga i situationen
är att patienten rimligen har mycket svårare än läkaren att sär-
skilja värdefull kunskap (inklusive dess relevans i det aktuel-
la fallet) och marknadsföringsbudskap. Även läkaren har ofta
svårt att tillgodogöra sig underlaget för evidensbaserad medi-
cin och att kritiskt värdera information som ges i marknads-
förande syfte. Det vore olyckligt om alltmer av läkarens (otill-
räckliga) tid i samband med patientkonsultationer skulle tas i
anspråk för att argumentera mot marknadsföringsbudskap
som patienten tagit till sig. Än värre vore det om läkaren föl-
jer minsta motståndets lag och gör patienten till viljes mot
bättre vetande, vilket studien av Mintzes och medarbetare [1]
antyder kan bli fallet. Det bästa är om patienten får en infor-
mation som är allsidig, balanserad och lättillgänglig, så att
hans/hennes berättigade önskemål om att få en mer aktiv roll
i beslut om behandling kan tillgodoses. Offentliga initiativ
som t ex Vårdguiden, liksom ett ökat intresse från läkeme-
delskommittéernas sida för information till patienter torde få
stor betydelse i framtiden, vare sig vi får direktreklam om re-
ceptbelagda läkemedel till allmänheten eller ej.
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men man kan på olika sätt kringgå detta via
Internet, via marknadsföring av hjälpmedel
eller via »informativa« artiklar om nya läke-
medel i intet ont anande medier. En ameri-
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har ett stort intresse för vetenskapliga fynd,
men att rapporteringen sällan ger en 
nyanserad bild av hur stora vinster en 
ny behandling verkligen medför jämfört
med tidigare terapi.

ILL
US

TR
AT

IO
N

: S
UP

ER
ST

OC
K/

GR
EA

T
SH

OT
S


