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Trots den tydliga kritiken mot
läkemedelsföretag som för-
medlare av information om re-
ceptbelagda läkemedel till
allmänheten går svenska Lä-
kemedelsindustriföreningen i
bräschen för utvecklingen och
säger ja till sådan information
på Internet.

Vid sitt senastemöte besluta-
de Läkemedelsindustriför-
eningen, LIF, att tillåta sina
medlemsföretag att förmedla
information om receptbelag-
da läkemedel till allmänheten
via egnawebbplatser. Infor-
mationen ska vara förhands-
granskad av Informations-
granskningsmannen och följa
de regler för läkemedelsinfor-
mation som föreningen an-
vänder sommåttstock för lä-
kemedelsreklam.Men frågan
är omdet är tillåtet.
– Vi gör bedömningen att

detta är okej. Reklam för re-
ceptbelagda läkemedel till all-
mänheten är fortfarande för-
bjudet,men efter de diskus-
sioner vi har haftmed juris-
ter, kontrollmyndigheter och

politiker om
var gränserna
går så tolkar
vi det så att
ompatienter-
na själva ef-
terfrågar in-
formationen
så är det inte
reklam, säger
Richard Berg-
ström, VD för LIF.
Webbplatserna kan ha do-

männamn somär identiska
med produktnamnet,men lä-
kemedelsföretagen får inte
aktivtmarknadsföra
webbplatserna eller sponsra
länkar till dem.Däremot
kommer det att varamöjligt
att länka till webbplatserna
från Fass.se och att berätta
omdem i hjälpmedel som
överlämnas till patienterna av
läkare eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal.

Informationen sompresente-
ras får inte stridamot den
produktresumé somLäkeme-
delsverket godkänt,men be-
höver inte innehålla all den

informationen, enligt LIFs
nya regelverk. Precis hur det
kommer att se ut och vilken
information somkommer att
tasmed är ännu oklart.
–Det kommer att krävas en

viss praxisutvecklinghär. Vad
fårmanegentligen sägaomett
cancerläkemedel eller ett an-
tidepressivt läkemedel?Det
finns ju ingenpraxis utvecklad
för det i dag, sägerRichard
Bergström.

LIFs agerande ses
avmånga som ett
sätt att flytta fram
läkemedelsindust-
rins positioner i
frågan om infor-
mation om receptbelagda lä-
kemedel till allmänheten.
– Ja, annars kunde de ju

vara nöjdamed vad de redan
gör på Fass.se, sägerMånsRo-
sén, direktör för Statens be-
redning förmedicinsk utvär-
dering, SBU.
–Det är klart det är. Indust-

rin gör precis det de ska göra,
de försöker sälja sina läkeme-
del och de är väldigt duktiga

på det. Det är ju vi andra som
måste bli duktigare på att ge
alternativ och sätta in frågan i
ett större sammanhang, säger
KerstinHulter Åsberg, ordfö-
rande i Sveriges läkemedels-
kommittéers ordförandekol-
legium, LOK.
Björn Beermann på Läke-

medelsverketmenar att LIF
nu föregriper EU-kommissio-
nens process där denna fråga

är en del av försla-
get somdiskute-
ras. Han förhåller
sig dock än så
länge avvaktande
till LIFs agerande.
–Det går inte

att uttala sig om
hur vi kommer att reagera
förrän vi har sett ett exempel.
Det avgörande är omdetta är
marknadsföring eller inte, sä-
ger han.
LIFs tolkning att det inte är

marknadsföring ompatienten
efterfrågar informationen vill
han inte kommentera.
–Det får stå för dem, säger

han.
Fredrik Hedlund

det sänds i radios eller TVs an-
nonsutrymme, eller publice-
ras somannonser i tidningar,
säger BjörnBeermann, pro-
fessor påLäkemedelsverket.
Myndighetens linje är att

patienternamåste skyddas
frånmarknadsföring av re-
ceptbelagda läkemedel,men
inteundanhållas information
somdeaktivt efterfrågar.
–Därför har vi inget emot

att den som aktivt söker infor-
mation ska kunna få den, sä-
ger Björn Beermann omden
andra delen av för-
slaget.
Men även på Lä-

kemedelsverket är
man tveksam till
lösningen där en-
skilda företag ska
informera om sina
enskilda läkeme-
del.
– Vi tycker i stället att det

vore angeläget att ha en data-
bas som alla kan användamed

en balanserad sjukdomsinfor-
mationmed alla behandlings-
alternativ. Det skulle kunna
bygga på de europeiskamedi-
cinska sällskapens råd, som
Europeiska kardiologför-
eningens råd omhypertoni,
anpassat till patientspråk, sä-
ger Björn Beermann.

Mest positiva till förslaget är
förstås läkemedelsföretagen
själva.
– Vi tycker att det är själv-

klart att vi ska informera om
de produkter som
vi har forskat
fram, säger Per
Lorentz, presschef
på AstraZeneca.
AstraZeneca lyf-

ter i sitt svar fram
Sverige och Storb-
ritannien som ex-
empel på länder

där läkemedelsföretag kan
förmedla icke-kommersiell
information om sina recept-

belagda läkemedel på ett an-
svarsfullt sätt.
Per Lorentz har dock viss

förståelse för denmisstromot
läkemedelsbolagen som in-

formations-
källa som
framträder i
många av sva-
ren till EU-
kommissio-
nen.
– Vi redovi-

sar alla våra
forskningsre-
sultat oavsett

utfall.Misstron är därför fel-
aktig utifrån ett AstraZeneca-
perspektiv,men jag förstår att
det kan finnas den typen av
uppfattningar, säger han.
EU-kommissionens förslag

om att läkemedelsföretagen
skulle få använda radio ochTV
somkanaler för informatio-
nen är inget som läkemedels-
industrin jublar över – färre
än 20 procent av läkemedels-

firmorna är positivamedan
50 procent säger blankt nej,
däriblandAstraZeneca.
– Vi har svårt att se hurman

skulle dra gränsen för att sär-
skilja vad som är vad i dessa
medier. Samma resonemang
gäller för annonsplats i tid-
ningar, säger Per Lorentz.

EU-kommissionens industri-
direktorat håller just nupå att
färdigställa ett förslag till lag-
text somkommer att gåpå re-
miss till de andradirektoraten
inomEU-kommissionen.Ef-
ter justeringar ska sedan lag-
förslaget lämnas till EU-parla-
mentet under oktobermånad.
–Det är uppenbart att vi

måste förändra förslaget och
ta hänsyn till kritiken som vi
fått, sägerUllaNärhi, admi-
nistratör vid industridirekto-
ratet i Bryssel och ansvarig för
hanteringen av förslaget.
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»Vi tycker att det
är självklart att
vi ska informera
om de produkter
som vi har fors-
kat fram.«

» … om patien-
terna själva efter-
frågar informa-
tionen så är det
inte reklam …«
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