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debatt och brev

� Sanofi PasteurMSD
skickar nu ut riktadGarda-
silreklam tillmålsmänmed
döttrar i åldrarna 16–17 år –
för att föräldrarna enligt till-
verkaren inte skamissa re-
ceptförmånen, som ju upp-
hör när de blir 18 år. Ut-
skickets första sida kan till
utseendet förväxlasmed ett
officiellt brev omman inte
skärskådar det.
Med ett sådant utskick

försätts föräldrarna i en svår
valsituation, eftersomman
vanligen inte har tillräcklig
kunskap för att bedöma vad
som skulle hända omman
inte gör somutskicket rekom-
menderar, nämligen låter vac-
cinera sitt barn.
Brevet avslutasmed en

längre beskrivning av hur ra-
batten och högkostnadsskyd-
det fungerar, och finstilt åter-
finns längst ner på brevets
andra och avslutande sida en
förkortad produktresumé,
delvis svårbegriplig för föräld-
rar utanmedicinsk utbild-
ning. Biverkningar anges inte,
trots att allvarliga sådana rap-
porterats, och inte heller be-
skrivs vad somhänder på lång
siktmed den påstådda
skyddseffekten (någon studie
längre än fem till sju år finns
ju inte).

Tillverkaren borde inte få gå ut
med sådan riktad reklamdi-
rekt till målsmännen, utan
denna information omHPV
(humant papillomvirus) och
livmoderhalscancermåste
komma från sjukvårdshuvud-
männen. Trots att LFN (Lä-
kemedelsförmånsnämnden)
medgett villkorad förmån för
Gardasil såmotiverar det inte
denna typ av direktreklam.
Men hur är detmed allmän

reklam? SedanGardasil god-
kändes har vi fått uppleva en
massiv annonsering imedier-
na för vaccinet. Tyvärr har Lä-
kemedelsverket tolkat Läke-
medelslagen så att reklam till

allmänheten för Gardasil (och
Cervarix) är tillåten, även om
dessa läkemedel är receptbe-
lagda.Marknadsföringsför-
bud gäller annars alla recept-
belagda läkemedel. Läkeme-
delslagen, 21 a §, fastslår att
vaccinationskampanjermot
infektionssjukdomar är un-
dantagna från detta förbud,
vilket LMVhänvisar till.

Hur har då lagstiftarna tänkt
visavi infektionsprevention
och cancerprevention? Jo, i
regeringens proposition
2005/06:70 (Ändringar i läke-
medelslagstiftningenm m.)
harman tolkat det så att det
ska vara »tillåtet attmark-
nadsföra vaccinationermot
infektionssjukdomar till per-
soner som t ex ska göra en
resa«. Samma inriktning fin-
nerman i författningskom-

mentarerna (sidan 254)med
anledning av propositionen,
därman skriver att de disku-
terade vaccinationskampan-
jerna »typiskt sett« riktasmot
personer »i en särskild situa-
tion, t ex inför en resa«.
Vidare: »Vad som avsesmed

begreppet (vaccinations)-
kampanj får bestämmas av
praxis, ytterst är det EG-dom-
stolen som avgör frågan.«När
man fastslog den nu gällande
lydelsen i 21 a § i Läkemedel-
slagen var det alltså inte aktu-
elltmed några vaccinations-
kampanjermot cancer!

Vilken roll spelar då Läkeme-
delsverket i sammanhanget?
Låt oss först se vadEU-parla-
mentets och rådets direktiv
2001/83/EG stipulerar (arti-
kel 488): »… (marknadsfö-
ringsförbud) ska inte gälla
vaccinationskampanjer som
utförs av industrin och är
godkända av de behöriga
myndigheterna imedlemssta-
terna.«
LMVborde alltså ha stoppat

de aktuella vaccinationskam-
panjerna eftersom man inte –
enligt EU-direktivet ovan –
ansökt om godkännande.

RiksdagsledamotenThomas
Nihlén (mp) har engagerat sig
i frågan,menLMV svarade
honomatt verket anser att

vaccinationskampanjerna
motHPV inrymmes inom
gällande svensk lagstiftning
(samma svar har underteck-
nad erhållit). Detta trots att
förarbetena till lagändring-
en klart visar attman bara
haft reseprofylax i tankarna!
ThomasNihlén har tagit

frågan till EU, ochEU-kom-
missionen kommer att till-
skriva den svenska regering-
en för att få klarlagt hur Sve-
rige har ageratmed anled-
ning av vaccinationskam-
panjerna. Överlag har det i
Europa i övrigt inte före-
kommit några vaccinations-

kampanjer av den omfattning
vi sett i Sverige.

Som bekant kan man sedan
maj 2007 anmäla felaktig
marknadsföring av läkemedel
till LMV. En annanmöjlighet
är att anmäla till Läkemedels-
industrins informations-
granskningsman (IGM). Det-
ta är gjort vad gäller direktre-
klamen tillmålsmänmed
hänvisning till LIFs etiska
regler – beslut inväntas.
LMVutreder också för när-

varande denna direktreklam
–med tanke på att de godkänt
allmän reklam förGardasil
ochCervarix imedier ska det
bli intressant att se vad verket
kommer fram till! Är läkeme-
delsindustrin den lämpligaste
avsändaren av information
kring receptbelagda cancer-
vacciner tillmedborgarna?
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Är riktad Gardasilreklam till hushållen
i enlighet med lagstiftarens intentioner?

Inledningen av Sanofi Pasteur MSDs massutskick till målsmän för tonårs-
döttrar i åldrarna 16–17 år.

»Biverkningar anges
inte, trots att allvarliga
sådana rapporterats,
och inte heller be-
skrivs vad som händer
på lång sikt med den
påstådda skyddseffek-
ten (någon studie läng-
re än fem till sju år
finns ju inte).«
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