
❙ ❙ Läkemedelsbranschens granskning
av sin marknadsföring har nyligen be-
skrivits i Läkartidningen [1]. I första le-
det bevakar en informationsgransk-
ningsman (IGM) fortlöpande mark-
nadsföringen via annonser, broschyrer,
Internet och andra medier. IGM tar
också emot anmälningar från bl a läka-
re och läkemedelsbolag. Om IGM be-
dömer att en åtgärd strider mot reglerna
kontaktas företaget, som får yttra sig.
Om han, efter det att företaget yttrat sig,
fortfarande anser att reglerna överträtts
ålägger han företaget att snarast upphö-
ra med åtgärden, samt att erlägga en av-
gift (för närvarande 60 000 kronor).
IGMs beslut kan överklagas hos Nämn-
den för bedömning av läkemedelsinfor-
mation (NBL). Denna artikel redovisar
tre ärenden som handlagts av IGM un-
der de senaste åren. Inget av dessa över-
klagades.

Indikationsglidning
En grundregel är att läkemedel bara får
marknadsföras för indikationer som
godkänts vid registreringen. Klara över-
trädelser mot denna regel är sällsynta,
glidningar in på närliggande indika-
tionsområden är vanligare. 

I en folder från Schering-Plough AB,
riktad till allmänheten, med titeln »In-
formation om nässelutslag« fanns en
faktaruta rubricerad »Snabb och effektiv
lindring av dina allergisymtom«. Detta
följdes av: »Aerius (deloratadin) är ett
nytt antihistamin som inte ger trötthet el-
ler påverkar reaktionsförmågan. Dosen
bestäms av doktorn – vanligen 1 tablett
en gång om dagen till vuxna och barn
från 12 år. Loratadin används för be-
handling av pollenallergi och nässelut-
slag.« IGM anmärkte på att indikationen

»Pollenallergi« inte är förankrad i gäl-
lande katalogtext enligt Fass (eller pro-
duktresumé). Pollenallergi, som inklu-
derar allergisk astma, är inte godkänd
som indikation för Aerius. Schering-
Plough accepterade IGMs bedömning.
Företaget lovade att sluta att distribuera
foldern samt att se över sitt informa-
tionsmaterial.

Schering-Plough fälldes. 

Otillåten marknadsföring till allmänheten
En grundregel är att det är förbjudet att
marknadsföra receptbelagda läkemedel
till allmänheten. En läkare anmälde
Novartis AB till IGM för vad han ansåg
vara en vilseledande reklamkampanj i
press, TV och på Internet för läkemedlet
Lamisil (terbinafin). Läkemedlet är re-
ceptbelagt och används mot nagel-
svamp. Läkaren skrev att det mest stö-
tande var ett inslag i TV-reklamen där
man visade en bild av ett litet barn sam-
tidigt som man förklarade att na-
gelsvamp är en smittsam sjukdom. Han
ansåg att budskapet var osakligt, efter-
som risken att barn och ungdomar smit-
tas är mycket liten. Många äldre med na-
gelsvamp hade kontaktat honom, oroli-
ga för risken att  smitta  barn och barn-
barn. När de fick adekvat beskrivning av
risken för att smitta anhöriga var det få
som önskade behandling. 

Novartis framhöll att TV-inslaget en-
dast innehöll allmän information om
sjukdomen, och att produktinformation
inte ingick. Det var således inte fråga om
reklam till allmänheten om ett receptbe-
lagt läkemedel. Syftet med informatio-
nen var enbart att informera allmänheten
om att nagelsvamp kan behandlas, och
att den drabbade borde överväga att råd-
göra med sin läkare. 

IGM ansåg dock att TV-informatio-
nen, dess koppling till Novartis hemsida
och den vidare länkningen var mark-
nadsföring. Personer med fot- respekti-
ve nagelsvamp kan vara svåra att moti-
vera till långvarig läkemedelsbehand-

ling. Novartis kampanj, fokuserad på
smittsamheten, kunde skapa oro. Denna
kunde i sin tur öka motivationen för be-
handling. Kampanjen avsåg därför, en-
ligt IGM, att öka efterfrågan av Lamisil.

TV-informationen avslutades med
uppmaningen: » ... men det finns be-
handling. Tala med din läkare. Gå in på
www. nagelsvamp ... ». Den som sökte
vidare där hittade bl a meningen: »En
svampinfektion i nageln läker inte av sig
själv utan kräver behandling med recept-
belagda läkemedel.« I nästa länkning
framgick det direkt att man syftade på
Lamisiltabletter. Enligt IGMs bedöm-
ning måste sättet att på Internet länka
den som söker allmän information om
nagelsvamp till Lamisiltabletter betrak-
tas som marknadsföring. 

Dessutom framhöll IGM att enklare
svampangrepp på naglar kan behandlas
framgångsrikt med receptfria läkeme-
del. Novartis påstående att endast recept-
belagda läkemedel kan läka svampinfek-
tioner i naglar är således fel, och kan där-
för på ett försåtligt sätt öka efterfrågan på
Lamisil.

Överdrev kampanjen smittsamheten
hos nagelsvamp? Inga kvantitativa upp-
gifter om smittsamheten gavs i Novartis
information. IGM delade anmälarens
uppfattning att risken för smitta överdri-
vits av Novartis.

IGMs bedömning blev att Novartis
på flera punkter handlat i strid med god
branschsed.

Novartis fälldes.

Annons förvillande lik redaktionell text
IGM kontaktade Boehringer Ingelheim
AB angående en annons i en bilaga till
Svenska Dagbladet (»Allt för hälsan
2002«). IGM ansåg att företaget i en an-
nons marknadsförde Sifrol (pramipex-
ol), ett läkemedel som används vid Par-
kinsons sjukdom, för behandling av
sjukdomen »restless legs«. 

Enligt reglerna får inte läkemedelsfö-
retag i sin annonsering åberopa intyg
och uttalanden från enskilda patienter.
Fallbeskrivningar skall vara utformade
som typfall så att inte enskild patient kan
identifieras. Fallbeskrivningarna skall
också vara fria från subjektiva värde-
ringar. IGM anmärkte därför på att i den
aktuella annonsen en namngiven patient
berättade om sin sjukdom, sin behand-
ling och sin uppfattning om resultatet.

Som annonsen var utformad (ordet
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»annons« stod med liten stil i dess övre,
högra hörn), var det lätt att tro att det rör-
de sig om redaktionell text, t ex en inter-
vju. Annonsen var undertecknad av »Pa-
tientföreningen i Sverige, RLS restless
legs« samt av företaget. Läsaren uppma-
nades att läsa vidare på en patientföre-
nings hemsida. Där kunde man bl a läsa
att » ... flera ledande forskare rekom-
menderar nu dopaminantagonister som
förstavalsbehandling ... «, och gick man
vidare hittade man bl a rubriken »Sifrol
bäst i flera studier« samt »Sifrol är det
mest dokumenterade och använda läke-
medlet i denna kategori«. IGM framhöll
att även om patientföreningen (RLS)
äger hemsidan kan det inte accepteras att
företaget från en annons till allmänheten
aktivt uppmanar läsaren att läsa om det
receptbelagda läkemedlet samt att rest-
less legs inte är en godkänd indikation
för Sifrol. 

Boehringer Ingelheim bestred visser-
ligen IGMs anmärkningar, framför allt
under hänvisning till att man ansåg an-
nonsen vara redaktionell text för vilken
patientföreningen ansvarade. Man lova-
de dock att inte genomföra någon lik-
nande annonsering i framtiden.

Boehringer Ingelheim fälldes. 
*

Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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under särtryck, böcker

Beställer härmed...................ex av Habilitering och rehabilitering

I samband med 1994 års handikappreform beslutade riksdagen att
stimulera utvecklingen av rehabilitering och habilitering med 1,4 miljoner
kronor, bidrag som Socialstyrelsen fördelade och följde upp. Ett axplock av
de medicinskt fokuserade projekt som bedömts vara av riksintresse har
presenterats som separata artiklar i Läkartidningen under 1996 och 1997
och i serieform under 1999–2001.

Denna serie har nu samlats i ett särtryck, som av Socialstyrelsens projekt-
grupp kompletterats med två rapporter som inte redovisats i tidningen.
Särtrycket täcker ett brett spektrum av rehabiliteringen och habilitering,
t ex vid slaganfall, demens och svåra hjärnskador, för barn med särskilda
behov och de många små grupperna med ovanliga funktionshinder.

Skriften har distribuerats av Socialstyrelsen. En mindre upplaga finns att
beställa från Läkartidningen. 
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