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Regler för marknadsföring
av vacciner kritiseras

Sverige är det enda EU-land där vacciner kan marknadsföras
till allmänheten utan att någon myndighet förhandsgran-
skar innehållet. Ett faktum som nu kritiseras från flera håll.
Läs även Industrin inför förhandsgranskning av vaccinkam-
panjer

InomhelaEUär det förbjudet attmarknadsföra recept-
belagda läkemedel till allmänheten, med ett enda
undantag – vacciner.

–Det ligger ett folkhälso- och smittskyddsresonemang i
botten för det undantaget, säger JoakimPettersson, po-
litiskt sakkunnig på Socialdepartementet.

Det är framför allt möjligheten för företagen att infor-
mera om vaccinmot infektionssjukdomar som finns på
utländska resmål som har varit tanken med den nuva-
rande lagstiftningen, enligt JoakimPettersson.

I den svenska Läkemedelslagen har undantaget därför
specificerats till att enbart gälla vacciner mot infek-
tionssjukdomar, och i förarbetena till lagen resoneras
det uttryckligen om resevaccin.

I det gemensamma EU-direktiv från 2004 som imple-
menterades i den svenska Läkemedelslagen 2006 står
det bl a att alla vaccinkampanjer till allmänheten ska
godkännas i förväg av behörigamyndigheter.

Men just den bestämmelsen togs aldrigmed i den sven-
ska lagen.OrsakenärSverigesunikt starka tryckfrihets-
förordning och yttrandefrihetsgrundlag där det finns
ett förbud mot all förhandsgranskning av innehåll i
tryckta skrifter eller radio- och TV-program. Enda
undantaget gäller film- och videocensur, som är tillåten
för film som ska visas offentligt.

– Det skulle ha krävts en grundlagsändring för att kun-
na införa en förhandsgranskning av vaccinkampanjer,
och det är ett ganska stort steg att ta. Det är också en
principiell fråga− skaman ändra i grundlagen för en så-
dan här sak? säger JoakimPettersson.

Det innebär att i Sverige, som enda EU-land, är det fritt
fram för läkemedelsföretag att marknadsföra vacciner
mot infektionssjukdomar. Något som blev uppenbart
när HPV-vaccinerna Gardasil och Cervarix godkändes
och senare togs in i förmånssystemet. Sedan förra som-
maren har marknadsföringen av HPV-vaccin varit in-
tensiv.Dethar ävenavspeglat sighosLäkemedelsindus-

triföreningens (LIF) reklamgranskare. Fyra gånger på
tre månader i höstas dömdes Sanofi Pasteur MSD till
böter på sammanlagt 340 000 kronor för marknadsfö-
ringen avGardasil.

Trots att det finns ett gemensamt direktiv i botten för
läkemedelslagstiftningen implementerat i alla EU-län-
der skiljer sig regelverken åt, ochmarknadsföringen ser
olika ut i olika länder. Enligt Sanofi Pasteur MSD och
GlaxoSmithKline, sommarknadsför det andra vaccinet
Cervarix, harmarknadsföring för enskilda varumärken,
förutom i Sverige, genomförts endast i Frankrike, Ung-
ern och Tjeckien. Men det har skett först efter godkän-
nande av de tre ländernas nationella läkemedelsmyn-
digheter. I andra länder, som Holland, Belgien, Tysk-
land, Storbritannien ochFinland, har företagen i stället
marknadsfört vikten avHPV-vaccineringutan att fram-
hålla varumärken, så kallade disease awareness-kam-
panjer. Detta har skett både med och utan förhands-
granskning av myndigheterna, och åtminstone i Fin-
land har marknadsföringen mött kritik och granskas
just nu av det finska läkemedelsverket, enligt finska
Hufvudstadsbladet.

Frågan om tolkningen av den svenska läkemedelslagen
har nu ställts på sin spets av den miljöpartistiske riks-
dagsledamotenThomasNihlén, somhar riktat en inter-
pellation till socialminister GöranHägglund.

– Det är en principiellt viktig fråga för mig som riks-
dagsledamot att se till att klara ut vad som gäller, efter-
somdet kommer enmassa nya vacciner i framtiden, sä-
ger han.

– Min kritik gäller främst Läkemedelsverkets brist på
agerande. Jag tycker att verket gör en felaktig tolkning
av den gällande svenska lagstiftningen och EU-direkti-
vet, säger ThomasNihlén.

Han menar att undantaget i lagen om marknadsföring
av receptbelagda läkemedel till allmänheten som gäller
för vacciner mot infektionssjukdomar inte kan anses
omfatta cancervacciner.

FREDRIK HEDLUND, MEDICINJOURNALIST



lakartidningen.se e67

Läkartidningen.se
ORGAN FÖR SVERIGES

LÄKARFÖRBUND

– Cancer är ju normalt inte någon infektionssjukdom
även om man kan göra en härledning till ett virus i det
här fallet. Läkemedelsverket borde därför ha stoppat
marknadsföringen helt, säger ThomasNihlén.

Men Läkemedelsverket menar att tolkningen de har
gjort är riktig.

– Vi är ju inte vana vid att kalla cancer för en infektions-
sjukdom, men min uppfattning är att detta är en infek-
tion somär så orsaksmässigt kopplad till att det utveck-
las en cancer, såmedicinskt tycker jag att det är korrekt,
säger Gunnar Alvan, generaldirektör för Läkemedels-
verket.

–Det är enväldigt långsökt förklaring somLäkemedels-
verket kommer med. Det här har ju inte lagstiftarna
tänkt på alls, utan de harmenat resevaccinermot tradi-
tionella infektionssjukdomar, säger ThomasNihlén.

Han har även lyft frågan till EU-kommissionen, som
med förvåning har konstaterat att Sverige inte verkar
ha implementerat EU-direktivet korrekt. En formell
förfrågan från kommissionen är på väg till socialminis-
ter Göran Hägglund. Kommissionens intresse kommer
att resultera i ett klargörande kring hur Sverige ska age-
ra i den här frågan, hoppas ThomasNihlén.

– Någon måste göra ett tydligt regelverk kring detta så
att vi inte hamnar i samma situation om några år med
något annat vaccin. Det är ju på gång både vaccin mot
rökning, Alzheimers sjukdom och hjärt−kärlsjukdom,
säger han.

Även Gunnar Alvan välkomnar granskningen av den
svenska läkemedelslagens utformning och tolkning av
samma skäl.

– Jag vågar inte gå så långt fram i tiden att säga hur vi
skulle ställa oss till framtida vaccin. Men vi har tagit
ställning i den här frågan, och omvi inte får oss ålagt att
ändra tolkning så kommer vi inte att göra det. Men blir
det en annan övergripande tolkning så kommer vi själv-

klart att rätta oss efter den, säger han.

Mikael Hoffmann, klinisk farmakolog i Linköping och
chef för läkemedelsnätverket NEPI, har ingen uppfatt-
ning i den juridiska frågan men är desto mer kritisk till
marknadsföringens utformning och innehåll.

– Läkemedelsverket gav, rätt eller fel, läkemedelsföre-
tagen enmöjlighet och ett ansvar att informera omdet-
ta, och det tycker inte jag att de gjorde bra. Det var till
exempel alltför stor skillnadmellan annonsernas inne-
håll och myndigheternas bedömning, inklusive de slut-
satser av vaccinernas effekter och säkerhet som SBU så
småningomkom fram till, säger han.

Detsamma tycker Måns Rosén, direktör för SBU, Sta-
tens beredning för medicinsk utvärdering. Han gick,
tillsammansmednågra kollegor, i januari ut i endebatt-
artikel i DagensNyheter ochmenade att det var ett svek
mot kvinnorna att låta läkemedelsföretagenmarknads-
föra vaccinerna.

–Vi ansåg att det behövdes enmotviktmotdenkraftful-
la marknadsföringen från läkemedelsindustrin som
bättre belyste riskerna så att inte kvinnor gavs en falsk
trygghet att de är skyddade i ochmed vaccinationen, sä-
ger han.

Måns Rosén tycker också att lagstiftningen som tillåter
marknadsföring av vaccin till allmänheten är disku-
tabel.

– Jag kan inte se att vaccin innebär någon skillnad jäm-
fört med andra receptbelagda läkemedel. Jag tycker
därför att man borde överväga att ändra Läkemedelsla-
gen på den här punkten, säger han.


