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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund
Konkurrenssituationen inom lŠkemedelsbranschen blir allt mer pŒtaglig i takt med att
framgŒngsrika lŠkemedelsprodukters patent gŒr till Šnda. Inom en tioŒrsperiod kommer
marknadsledande lŠkemedelspatent till ett vŠrde av 45 miljarder dollar att lšpa ut, vilket
skall sŠttas i relation till den totala, globala lŠkemedelsfšrsŠljningen som 1998 uppgick till
302 miljarder dollar.1 De fšretag vars fšrsŠljning till stor del bestŒr av produkter vars
patent lšper ut inom de nŠrmaste Œren Šr dŠrfšr i desperat behov av framgŒngsrika
konkurrensstrategier fšr att bibehŒlla fšrsŠljningen nŠr den exklusiva perioden Šr šver.
Den faktiska betydelsen samt beroendet av det immaterialrŠttsliga institutet patent Šr
signifikant och markant inom lŠkemedelsindustrin eftersom den Šr speciell till sin karaktŠr
och sŒ gŒtt som unik, i det avseendet att den har en klart differentierad generisk sektor.
LŠkemedelsfšretag som enbart tillverkar generika vŠntar med stor otŒlighet och fšrvŠntan
pŒ att patenttiden fšr branschledarnas lŠkemedel skall gŒ till Šnda. Konsumenternas krav
pŒ en škad andel generiska lŠkemedelsalternativ blir allt stšrre. Fšr tio Œr sedan kšpte
endast var femte person generiska preparat, i dag vŠljer varannan person generiska
produkter fšre marknadsledande lŠkemedel. Enligt undersškningar kommer denna siffra
att stiga till nŠrmare sjuttio procent vid Œr 2000.2 Denna utveckling talar fšr plagiatšrerna
och en oro har infunnit sig hos marknadsledarna som tvingat dem till nytŠnkande.
Innovationsfšretagen tvingas avsŠtta allt stšrre resurser fšr uppbyggnad av
konkurrensstrategier. Denna allokering skall fšrsvŒra och gšra dessa plagiatinriktade
fšretags intrŠde pŒ marknaden sŒ kostsamt och svŒrforcerat som mšjligt.
Marknaden fšr lŠkemedelsprodukter bestŒr av tvŒ kategorier av aktšrer, med skilda
affŠrsidŽer och strategier. Dels marknadsledande, forskningsbedrivande fšretag som
uteslutande fšrlitar sig till kvalitet och varumŠrkeslojalitet, dels icke forskningsbedrivande
plagiatšrer som genom sina lŒga kostnader kan erbjuda ett betydligt lŠgre pris pŒ sina
generiska produkter. Statlig reglering, men framfšrallt den rŒdande ekonomiska
situationen har inneburit en allt stšrre kostnadsmedvetenhet hos konsumenter.
MŠrkesprodukterna betraktas som en tacksam mŒltavla i kostnadsjakten inom sjukvŒrden.
Konkurrensen frŒn produkter med generiskt ursprung uppfattas som ett legitimt sŠtt att
pressa ned lŠkemedelsnotan samtidigt som den skapar ett betalningsutrymme fšr nya
innovativa lŠkemedel.3 Denna utveckling har i sin tur bidragit till ett uppsving pŒ
marknaden fšr generika produkter. VarumŠrkeslojaliteten tenderar att fšrsvinna och
produktens pris kommer framšver bli avgšrande och dŠrmed en alltmer betydelsefull
egenskap i jakten pŒ marknadsandelar. En faktor som ytterligare ger indikationer pŒ ett
škat uppsving fšr den generiska sektorn Šr det faktum att allt fler lŠkemedel kan kšpas
utan recept. Den generiska marknadsandelen har hittills visat sig var betydligt stšrre bland
icke-receptbelagda lŠkemedelspreparat i jŠmfšrelse med fšrskrivna produkter.4
Fšr att behŒlla lŠkemedelsfšretagets, men framfšrallt produktens position pŒ marknaden
efter patentets utgŒng fšrsšker branschledarna fšrlŠnga sitt originalpatent. Det har i
1

Nilsson, J. L. G. m.fl., AnvŠndning av generiska lŠkemedel i Sverige, s.18.
Wilck, J., ÒBranded drugs makers holding their ownÓ, sep 1997, s.36 f.
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praktiken visat sig vara en mycket svŒr bedrift att nŒ en reell rŠttslig fšrlŠngning av
originalpatentet genom en ny och fšrbŠttrad produkt. I de fall en sŒdan fšrlŠngning, ny
exklusiv period inte vunnit bifall eller i de fall dŠr en sŒdan inte Šr tekniskt genomfšrbar
fšrsšker innovatšrerna att bygga upp rŠttsliga strategier. Dessa skall vara kommersiellt
gŒngbara samtidigt som de fšrsvŒrar fšr de generiska producenterna att lansera sina
produkter. Dessa strategier utformas vanligtvis kring det befintliga patentet, men pŒ senare
tid har det blivit allt mer vanligt fšrekommande att immaterialrŠttens švriga bestŒndsdelar
anvŠnds som komplement fšr att fšrsvŒra generikafšretagens intrŠde pŒ marknaden. Det
tidsbegrŠnsade patentet kompletteras med de mer omfattande varumŠrkes- och
upphovsrŠttsskydden. Genom dessa rŠttsliga instrument hoppas mŠrkesledarna kunna
uppnŒ en indirekt fšrlŠngning av den exklusiva perioden och dŠrmed fšrsŠkra sig om
ytterligare intŠkter.
1.2. Problem
1.2.1. Problemanalys
•tskilliga forskare har i artiklar och tidskrifter behandlat lŠkemedelspatentets
monopolvinster och lŠkemedelsindustrins alltmer tilltagna investeringsgrad. Den
omfattande regleringen inom lŠkemedelsbranschen har haft betydelsefull effekt pŒ
fšretagens innovationskostnader. Detta har inneburit att forskningen har koncentrerats pŒ
innovationsinsatsernas utformning, den omfattande regleringens effekter pŒ kostnaderna
och mŠrkesledarnas beroende av nya innovationer. DŠremot har lite skrivits, i den mŒn
nŒgot har skrivits om den konkurrenssituation som uppkommer nŠr ett lŠkemedelspatent
lšper ut.
Innovationsfšretagen Šr vŠl medvetna om det fšrsŠljningstapp som kommer drabba deras
storsŠljandeprodukter nŠr patenten lšper ut, deras uppgift Šr att se till att gšra dessa hopp
frŒn klippan sŒ lŒga som mšjligt. Ett exempel Šr AstraZenecas magsŒrspreparat Losec som
spŒs tappa allt mellan 20 till 80 procent av sin fšrsŠljning šver en tidsperiod. Fšretaget
kan med hjŠlp av vŠlgenomtŠnkta strategier pŒverka denna fšrsŠljningsminskning och se
till att den hŒlls ner till ett minimum. I dessa konkurrensstrategier ingŒr att Šven framledes
sŠtta kŠppar i hjulet fšr nya aktšrer pŒ marknaden, utnyttja och testa juridikens grŠnser
och driva politisk lobbying. Utšver att ha mental sŒvŠl som faktisk beredskap fšr den tid
som fšljer pŒ patentets utgŒng Šr det av yttersta vikt att freda sitt befintliga patent.
Formuleringspatentet fšr Losec Šr ett ypperligt bevis pŒ hur ekonomiskt betydelsefull den
exklusiva perioden i form av patent Šr. Fšr varje mŒnad som AstraZeneca lyckas fšrlŠnga
sin exklusivitet och pŒ sŒ sŠtt lyckas hŒlla den generiska konkurrensen borta tjŠnar
fšretaget drygt en halv miljard (efter skatt).5
Den exklusiva period som lŠkemedelspatentet ger Šr begrŠnsad, men trots detta lever
lŠkemedelsproduktens varumŠrke i hšg grad vidare som en generator fšr fšretagets
goodwill. Fšrhoppningsvis Šr varumŠrket sŒ starkt inarbetat att det kan fšrdršja eller till
och med fšrhindra konkurrenternas intŒg pŒ marknaden. I hur grad kan mŠrkesledarna
fšrlita sig till tidigare kšpares varumŠrkeslojalitet, nŠr de generiska produkterna intrŠder
pŒ marknaden till ett betydligt gynnsammare pris? Ett innovationsfšretag kan inte
fšrbehŒllslšst utgŒ frŒn att tidigare lojala kšpare stŒr fast vid sitt konsumtionsmšnster
utan tvingas istŠllet anvŠnda strategier, sŒ som fšrsšk till fšrlŠngning av originalpatent,
mŠrkesdifferentiering, lŠngre kontraktstider och prisjusteringar fšr att hantera
konkurrenssituationen. Hur dessa strategier skall utformas och tidpunkten fšr dess
5

Petersson, Bo., ÓLosec dšmt bli LoserÓ, Veckans AffŠrer nr 23 7 juni 1999, s.21.

4

Att fšrlŠnga en ensamposition

verkstŠllande Šr svŒra frŒgor som mŒste švervŠgas fšr att uppnŒ ett lyckosamt resultat. En
frŒga av stort intresse Šr hur immaterialrŠttens švriga institut kan anvŠndas strategiskt som
komplement till de utgŒende patentet. Kan ett varumŠrkesskydd eller upphovsrŠttsskydd
indirekt fšrlŠnga patenttiden? Inom ramen fšr dessa frŒgestŠllningar finns en inneboende
problematik, en intresseavvŠgning mellan exklusivitet i form av immaterialrŠttsligt skydd,
frŠmst patent och konkurrensfrihet.
1.2.2.Problemformulering
Vad hŠnder nŠr en lŠkemedelsprodukts patent lšper
patentinnehavaren den tilltagande konkurrensen som uppstŒr?

ut

och hur

hanterar

Vilka element ingŒr i ett mŠrkesledande lŠkemedelsfšretags konkurrensstrategi vid ett
patents utgŒng? Hur kan patentinnehavaren anvŠnda sig av immaterialrŠttens
bestŒndsdelar fšr att fšrsvŒra generikaproducenternas intrŠde och pŒ sŒ sŠtt fšrlŠnga den
exklusiva perioden?
1.3. Syfte
• Avsikten med detta arbete Šr att studera det hŠndelsefšrlopp som utspelar sig dŒ en
marknadsledande lŠkemedelsprodukts patent lšper ut samt ge en bild av den dŠrpŒ fšljande
konkurrenssituation, som uppstŒr vid introduktionen av generiska preparat.
• Uppsatsen primŠra syfte Šr att behandla och analysera de olika strategier ett innovationsfšretag,
inom lŠkemedelsbranschen kan anvŠnda sig av fšr att behŒlla sina marknadsandelar vid ett patents
utgŒng.
1.4. AvgrŠnsningar
Uppsatsen Šr begrŠnsad i det avseendet att den endast kommer att behandla situation pŒ
lŠkemedelsmarknaden. Situationen med patent som lšper ut, med dŠrpŒ fšljande generisk
introduktion gŒr att finna pŒ flertalet andra marknader men det Šr ingen som Šr sŒ aktuell
och omdiskuterad som den inom lŠkemedelsbranschen. Det finns utšver nyhetsvŠrdet en
rad andra anledningar till att just begrŠnsa sig till lŠkemedelsbranschen.
LŠkemedelsindustrins struktur erbjuder till ett utmŠrkt studium av dels generella
frŒgestŠllningar ršrande patent och varumŠrken dels enskilda frŒgor kring uppkomsten av
generisk konkurrens vid patentets utgŒng. Eftersom monopolet hos en innovation inom
lŠkemedelsindustrin vanligtvis bygger pŒ ett enskilt patent i form av exempelvis en kemisk
molekyl eller sammansŠttning, kan fšrutsŠttningarna Šndras snabbt och radikalt vid ett
givet datum av patentlagstiftningen. Det hŠr innebŠr en mšjlighet att dels studera
processen fšr generisk konkurrens dels effekterna av den samma.
Utšver detta Šr lŠkemedelssektorn intressant, mot bakgrund av den stora omsŠttningen
inom branschen och dess hšga innovationsgrad, med forskningsfšretag som satsar enorma
summor, andelar av vinsten pŒ forskning och utveckling. LŠkemedelsbranschen Šr Šven
speciell i det avseendet att den Šr klart differentierad och aktšrernas agerande blir pŒ sŒ vis
lŠttare att urskilja och studera. Fšr att ytterligare markera effekterna fšr ett
marknadsledande fšretag nŠr deras originalpatent lšper ut kommer uppsatsen i vissa fall
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behandla specifika fšretag och deras produkter. Ur ett svenskt perspektiv Šr
AstraZenecas6 šde med sin storsŠljande magsŒrsmedicin, Losec av sŠrskilt intresse.
1.5. Disposition
Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel som fšljs av ett kort metodavsnitt.
DŠrefter fšljer tvŒ kapitel av mer deskriptiv karaktŠr. Uppsatsen avslutas med en analys av
de samlade frŒgestŠllningarna.
Kapitel 1 ger lŠsaren en introduktion till uppsatsen i form av bakgrundsbeskrivning,
problemformulering/analys, syfte och avgrŠnsningar. Problemformuleringen och syftet Šr
de viktigaste delarna och flyter till viss del samman, varvid syftet specificeras separat.
I kapitel 2 redogšrs fšr val av metod. Kapitlet Šr ej omfattande vilket har varit
fšrfattarens avsikt dŒ metodvalet ej har nŒgon avgšrande betydelse fšr uppsatsens resultat.
Avsnittet innefattar val av angreppsŠtt, val av studiens objekt, urval av information, samt
behandlar problem kring uppsatsens begrŠnsningar.
I kapitel 3 beskrivs lŠkemedelsbranschen. Avsnittets huvudsakliga uppgift Šr att bekanta
lŠsaren med en rad fšr lŠkemedelsindustrin intressanta karaktŠristika. HŠr betonas ocksŒ
avgšrande skillnader mellan generika- och forskningsindustrin vad gŠller sŒvŠl affŠrside
som strategi.
Kapitel 4 kommer huvudsakligen vara teoretiskt till sin karaktŠr. HŠr beskrivs
fšrhŒllandet mellan immaterialrŠtten och konkurrensrŠtten. Kapitlet behandlar de fšr
lŠkemedelsindustrin intressanta ensamrŠtterna, framfšrallt patent- och varumŠrkesrŠtten.
Avsnittet syftar till att klargšra betydelsen av olika immaterialrŠtter. Avsikten Šr att de
behandlade ensamrŠtterna skall placeras i ett strategiskt sammanhang i det nŠstkommande
kapitlet.
I Kapitel 5 sker en rŠttslig analys samt en utvŠrdering av innovatšrens mšjligheter att
reellt eller indirekt fšrlŠnga sin exklusiva period. Forskningsfšretagets strategier fšr att
hŒlla bort den generiska konkurrensen kommer att analyseras ur ett rŠttsligt perspektiv.
Avslutningsvis i kapitel 6 summeras resultatet av studien.

6
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2. METOD
I metodavsnittet redogšrs fšr valet av angreppssŠtt, hur information samlats in, samt bedšmning av
resultatens validitet.
2.1. AngreppssŠtt- studiens objekt
En uppsats som avser att behandla detta Šmne kan skrivas med en rad olika
utgŒngspunkter. Det absolut vanligaste angreppssŠttet torde vara att se
patentproblematiken utifrŒn ett renodlat konkurrensproblem, dvs. att redogšra fšr den
naturliga konflikt som existerar mellan exklusivitet i form av immaterialrŠttsligt skydd och
fri konkurrens. Ett sŒdant perspektiv skulle leda in Šmnet i en samhŠllsekonomisk debatt.
Det Šr Šven mšjligt att behandla tiden fšr ett lŠkemedelspatents utgŒng ur en generisk
synvinkel. Ett sŒdant fšrhŒllningssŠtt skulle innebŠra en fokusering pŒ den generiska
lŠkemedelsindustrins strategier fšr att vinna marknadsandelar vid originalpreparatens
utgŒng.
Den hŠr uppsatsen Šr inte skriven ur nŒgot av ovannŠmnda perspektiv utan fokuserar pŒ
de forskningsintensiva lŠkemedelsbolagens situation. Utšver mšjligheten att vŠlja studiens
objekt, kan man angripa patentproblematiken ur olika tidsperspektiv. Vanligtvis riktas
stort intresse till de initiala patentstrategier som utformas vid ett nytt lŠkemedelpreparats
tillkomst. Dessa skall framfšrallt skydda patentet frŒn intrŒng under tiden fšr exklusivitet.
Detta arbete fokuserar emellertid pŒ den fšr forskningsfšretaget kritiska tidsperiod nŠr ett
lŠkemedelspatent de facto har lšpt ut eller hŒller pŒ att lšpa ut.
Uppsatsens allmŠnna del Šr till sin huvudsak deskriptiv. Som utgŒngspunkt fšljer en
allmŠn
beskrivning
av
lŠkemedelsmarknadens
struktur.
Redogšrelsen
av
lŠkemedelsbranschen, dess ingŒende element och dess specifika karaktŠr gšrs fšr att
underlŠtta fšrstŒelsen av den situation som uppstŒr pŒ marknaden nŠr innovatšrens
exklusiva period lšper ut. De tvŒ aktšrerna, mŠrkesledarna och plagiatšrerna kommer till
en bšrjan beskrivas var fšr sig, men efter hand kommer de att integreras.
En kortare redogšrelse fšr immaterialrŠttens syfte och bestŒndsdelar, speciellt institutet
lŠkemedelspatent men Šven fšr den exklusivitet som varumŠrkes- och upphovsrŠtten ger
kommer att gšras. Syftet med denna genomgŒng Šr att ška insikten om immaterialrŠttens
funktion, dess motsatsfšrhŒllande till en strŠvan om fri konkurrens, men framfšrallt hur
immaterialrŠttens bestŒndsdelar tangerar och kompletterar varandra. Uppsatsen har inte
fšr avsikt att i stšrre utstrŠckning behandla, eller pŒ nŒgot sŠtt leverera en lšsning pŒ den
intresseavvŠgning som fšreligger mellan den innovativa industrin och generikatillverkarna.
Arbetets centrala del kommer att vara mer analytisk till sin karaktŠr. Framfšr allt kommer
innovatšrernas olika strategier fšr att behŒlla sina marknadsandelar under den tilltagande
konkurrensen, som uppkommer vid ett patents utgŒng, behandlas. Dessa kommer att
analyseras enskilt men Šven jŠmfšras inbšrdes ur sŒvŠl rŠttslig som fšretagsekonomisk
synpunkt.
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2.2. Informationsbehandling
Innan man bšrjar insamling av information bšr man ta stŠllning till om man skall anlŠgga
en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Detta avsnitt bšrjar med att behandla detta spšrsmŒl
fšr att sedan beskriva vilka olika typer av information som anvŠnts.
Vid tillŠmpning av en kvantitativ metod behandlar man mŒnga undersškningsobjekt pŒ ett
mer ytligt sŠtt. Den kvalitativa metoden innebŠr att man har fŠrre undersškningsobjekt
som behandlas mer ingŒende. Uppsatsen Šr en analys av en specifik situation. Vid en sŒdan
anvŠnds vanligen en kvalitativ metod, vilket fšrfattaren ocksŒ tagit fasta pŒ. Fšr att
erhŒlla en meningsfull fšrstŒelse fšr de problem som uppstŒr i den studerade situationen
beaktar man attityder, vŠrderingar och fšrestŠllningar hos de undersškta objekten. HŠr
fšredras en mer ingŒende analys av specifik information framfšr en mer kvantitativ studie.
Detta dŒ en studie av Ópost patent strategiesÓ7 krŠver en djupare fšrstŒelse fšr den
specifika situationen. Genom en grundlŠggande studie av lŠkemedelsbranschens
karaktŠristika och de inblandade fšretagens situation skapar man en nšdvŠndig grund fšr
att kunna studera den situation som uppkommer vid ett patents utgŒng. En mer
kvantitativ studie, av en mŠngd lŠkemedelsprodukter vars patent lšper ut skulle inte
besvara de frŒgor fšrfattaren stŠller upp i sina problemformuleringar pŒ ett mer
tillfredsstŠllande sŠtt. Det Šr emellertid svŒrt att hŠvda att studien Šr renodlat kvalitativ,
varfšr den kan beskrivas som en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod.
Fšr att fšrstŒ vikten av patent och fšr att kunna placera dess betydelse i ett teoretiskt
sammanhang har fšrfattaren frŠmst anvŠnt sig av lŠkemedelsfšretags och andra
intressenters publicerad information. €ven ekonomiska och juridiska tidskrifter,
dagtidningar och Internet har varit av stor betydelse vid analysen. Fšr att i den mŒn det nu
har varit mšjligt att erhŒlla en teoretisk referensram och pŒ sŒ vis undanršja eventuella
oklarheter har fšrfattaren anvŠnt bšcker som behandlar ŠmnesomrŒdet.
NŒgra egna intervjuer, annat Šn som bakgrundmaterial har inte gjorts. Anledningen till
detta Šr att de frŒgestŠllningar intervjuerna skulle besvarat redan behandlats i den
utstrŠckning det Šr mšjligt. De frŒgestŠllningar som inte redan varit fšremŒl fšr
massmedial granskning skulle dessutom vara av fšr kŠnslig natur fšr att besvaras, i vart fall
fšr att besvaras Šrligt. Detta skulle sŒledes endast leda till ytterligare spekulationer. De
inblandade lŠkemedelsfšretagen Šr mycket fšrtegna om att ingŒende diskutera
patentstrategier vilket Šr fšrstŒligt, dŒ frŒgan Šr av mycket stor ekonomisk betydelse.
2.3. Studiens begrŠnsningar
Vid en undersškning Šr det av intresse att beakta informationens giltighet och pŒlitlighet.
Detta uttrycks vanligen i termerna validitet och reliabilitet. God validitet innebŠr att
undersškningen de facto ger svar pŒ de frŒgor man har fšr avsikt att fŒ besvarade.
Reliabiliteten dŠremot, mŠter studiens tillfšrlitlighet.8
En undersšknings validitet Šr beroende av en mŠngd faktorer, vidden och olikheten av
undersškta objekt Šr av stor betydelse. I denna studie Šr antalet objekt begrŠnsat men
istŠllet uppnŒs en god validitet genom att ha en grundlig analys av undersškta objekt.
Validitet delas med fšrdel upp i inre och extern validitet.
7
8

Engelska uttrycket fšr patentstrategier efter eller i anslutning till ett patents utgŒng
Lundahl & SkŠrvad, Utredningsmetodik fšr samhŠllsvetare och ekonomer, s 87 ff.
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Formellt Šr inre validitet frŒgan om i vilken utstrŠckning resultatet šverensstŠmmer med
verkligheten. Fšr att uppnŒ god validitet bšr man ha i Œtanke dels att information alltid
uttolkas eller šversŠtts av nŒgon och dels att observatšren alltid i nŒgon mŒn fšrŠndrar
den observerade fšreteelsen.9 Som observatšr, men framfšrallt i egenskap av uttolkare
fšrsŠmrar fšrfattaren validiteten dŒ det Šr oundvikligt att anlŠgga subjektiva vŠrderingar.
Extern validitet Šr ur ett formellt perspektiv frŒgan om hur generaliserbart resultatet Šr.
Den fšrsŠmrade validiteten skulle generellt kunna fšrbŠttras genom direkta intervjuer
istŠllet fšr uttolkning av andrahandskŠllor. Denna fšrbŠttring skulle fšr uppsatsens
resultat endast ha marginell betydelse, se ovan under informationsbehandling.
Med reliabilitet avses undersškningens tillfšrlitlighet, d.v.s. att resultatet kan upprepas.
Reliabilitet hŠnger samman med inre validitet och man kan sŠga att den inre validiteten Šr
beroende av reliabiliteten. En brist i uppsatsen som Šr svŒr att komma till rŠtta med Šr
avsaknaden av information pŒ omrŒdet, samt patentinnehavarnas fšrtegna instŠllning. De
Šr bara subjektet, innovationsfšretaget som verkligen vet vilka Ópost patent strategiesÓ
som anvŠnds, varfšr en undersškning och analys av dessa patentstrategier ej kan nŒ
fullstŠndig verklighetsfšrankring. Detta innebŠr att en annan studie i samma slag kan leda
till ett annat resultat. Uppsatsen blir sŒledes endast ett bidrag till diskussionen kring
immaterialrŠttens betydelse vid den generiska konkurrensens intrŠde.

9

Ratcliffe, J.W., Notions of validity in qualitative research methodology. Knowledge: Creation , Diffusion,
Utilization, 5 (2), 147-167.
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3. L€KEMEDELSBRANSCHEN
Detta kapitels huvudsakliga uppgift Šr att ge lŠsaren en inblick i lŠkemedelsbranschen. Ett urval av
lŠkemedelsindustrins egenskaper kommer att beskrivas. LŠsaren ges mšjlighet att skaffa sig en
uppfattning om de principiella skillnader som rŒder mellan forskningsbedriven verksamhet respektive
verksamhet som Šr inriktad pŒ generisk tillverkning. Denna allmŠnna beskrivning gšrs fšr att
underlŠtta fšrstŒelsen fšr den konkurrenssituation som innovatšren stŒr infšr nŠr ett lŠkemedelspatent
lšper ut.
3.1. LŠkemedelsindustrins speciella struktur
I detta avsnitt behandlas lŠkemedelsindustrins struktur. Det som utmŠrker
lŠkemedelsbranschen Šr dess differentierade struktur och uppdelning i specifika
produktmarknader. LŠkemedelsbranschen Šr Šven speciell i det avseendet att den Šr
mycket kostnadsintensiv och extremt beroende av framgŒngsrik forskning, med dŠrpŒ
fšljande patent och marknadsfšring.
3.1.1. Strukturella trender
Utvecklingstendensen inom lŠkemedelsbranschen Šr att de stora fšretagen blir allt stšrre
samtidigt som de smŒ fšretagen fŒr svŒrare att finna en nisch dŠr de Šr framgŒngsrika. I
dagslŠget finns endast ett mycket litet antal medelstora fšretag och dessa tenderar att bli
allt fŠrre.10 Fusionstakten har škat stadigt under 90-talet, dŠr fusioner mellan de allra
stšrsta lŠkemedelsfšretagen utmŠrker sig. Bland dessa mŠrks sammanslagningar som har
bildat Glaxo-Wellcome, Bristol-Myers Squibb och AstraZeneca. Trenden mot allt stšrre
lŠkemedelsfšretag har fŒtt stort genomslag och betraktas nŠrmast som en nšdvŠndig
fšrutsŠttning fšr att lyckas. Storleken ger škade ekonomiska resurser fšr forskning och
utveckling men ocksŒ en mer slagkraftig marknadsorganisation.
Denna utveckling har bidragit till att framgŒngsrika lŠkemedelsfšretag fŒtt en enormt hšg
vŠrdering, vilket ger dem mšjlighet att kšpa lŠgre vŠrderade lŠkemedelsbolag till ett
mycket fšrdelaktigt pris och betala med egna aktier. Konsekvensen av detta Šr att
lŠkemedelsfšretag som trots en framgŒngsrik forskning och produktportfšlj Šr relativt lŒgt
vŠrderade, sŒsom fallet var med Astra, lever under ett stŠndigt uppkšpshot. Framfšrallt
har ledningen och de anstŠllda ett intresse av att undvika uppkšp och pŒ sŠtt blir institutet
fusion en mindre kŠnnbar lšsning, dŒ ett uppkšp ofta innebŠr stšrre omstruktureringar
med uppsŠgningar och en ny ledning som fšljd. Vid en fusion fŒr ledningen i bŒda
fšretagen inflytande šver verksamheten och har dŒ stšrre mšjlighet att tillvarata det gamla
fšretagets intressen. Genom sammanslagningen minimeras dessutom uppkšpshotet dŒ
fšretaget blir stšrre och troligen hšgre vŠrderat. Det finns emellertid inget som entydigt
visar pŒ att lŠkemedelsforskning enbart gynnas av en stšrre organisation, varfšr
konsolideringstrenden kan ifrŒgasŠttas. Ett tydligt tecken pŒ detta Šr det stora antalet
lšnsamma smŒ fšretag som historiskt har lyckats i lŠkemedelsbranschen.
Den generiska industrin utkŠmpar en hŒrd kamp mot lŠkemedelsindustrins mŠrkesledare
och mŒste ideligen besvara fšrŠndringar hos den senare fšr att fortsŠttningsvis kunna vara
konkurrenskraftig. Generikafšretagen kommer Šven fortsŠttningsvis att finnas kvar och
upprŠtthŒlla trycket pŒ de stora fšretagen att komma ut med nya produkter som ersŠtter
de utgŒende patenten. PŒ senare tid har Šven stora strukturella fšrŠndringar Šgt rum inom
10
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den generiska lŠkemedelsindustrin. Nya plagiatšrer tillkommer medan de mer etablerade
fšretagen blir uppkšpta av marknadsledarna.
3.1.2. Uppdelning av innovations respektive generikafšretag
LŠkemedelsbranschen Šr speciell i det avseendet att den bestŒr av ett mindre antal stora
fšretag och ett stort antal smŒfšretag och nŠstan inga medelstora fšretag.11 Till dessa
upprŠknade storlekskategorier av innovationsfšretag skall tillverkarna av generika lŠggas.
Som stora lŠkemedelsfšretag rŠknas de som har framgŒngsrika produkter inom mer Šn ett
produktomrŒde. De smŒ fšretagen har ofta specialiserat sig pŒ ett visst produktomrŒde dŠr
de har en ledande stŠllning inom ett segment av detta produktomrŒde. Omfattande
framgŒngsrik forskning inom en mycket smal nisch Šr alltsŒ deras enda mšjlighet till
šverlevnad.
Generikaproducenter Šr fšretag som inte sjŠlva bedriver innovativ verksamhet, utan
istŠllet specialiserar sig pŒ att plagiera innovationsfšretagens storsŠljare nŠr patenten lšper
ut. Generikafšretagen indelas ofta i tre olika kategorier. Den fšrsta kategorin utgšrs av
generikafšretag som Šr dotterbolag till stora innovationsbolag. Den andra kategorin Šr
innovationsfšretag som Šven sŠljer generikaprodukter som Šr egenutvecklade eller
inlicensierade. Slutligen finns det fšretag som endast inriktar sig pŒ tillverkning och
fšrsŠljning av generika.12 FšrsŠljningen av generika produkter utgšr pŒ den amerikanska
marknaden knappt 10% av det totala fšrsŠljningsvŠrdet fšr lŠkemedel.13
3.1.3. LŠkemedelsmarknaden
LŠkemedelsindustrin definieras lŠmpligen genom att summera de fšretag som tillverkar
och sŠljer kemiska och biologiska produkter som anvŠnds vid behandling av sjukdomar hos
mŠnniskor. Resultatet blir en vŠldigt stor marknad, 1998 kommer globalt lŠkemedel fšr
300 miljarder dollar att sŠljas.14 Ur ett fšretagsekonomiskt perspektiv finns det dock
betydligt mer Šn en lŠkemedelsmarknad. En marknad anses vanligen vara ett omrŒde dŠr
priskonkurrens rŒder, dvs. dŠr prisskillnader mellan olika varor leder till att kšparna byter
produkter. KrŠvs det stora prisskillnader mellan tvŒ produkter fšr att de skall vara
substituerbar eller om produkterna šverhuvudtaget inte Šr utbytbara tillhšr de ur ett
fšretagsekonomiskt perspektiv tvŒ skilda marknader. LŠkemedel Šr som regel inte
substituerbara varken ur lŠkarens eller kšparens synvinkel, helt oberoende av priset. Det Šr
sŠllan lŠkemedel som anvŠnds vid samma sjukdom Šr utbytbara. De har oftast skilda
egenskaper som i nŒgot hŠnseende Šr betydelsefullt. Gšr man en fšretagsekonomisk
marknadsuppdelning av lŠkemedelsbranschen finner man ungefŠr 100 olika marknader
med priskonkurrens. 15
LŠkemedelsindustrin Šr till skillnad frŒn mŒnga andra branscher beroende av flertalet
faktorer vid fšrsŠljning av sina produkter. Det Šr inte bara konsumentens kšpbeteende
och smak som inverkar pŒ den verkliga efterfrŒgan utan Šven lŠkares fšrskrivningsfrekvens
samt farmaceuternas val av produkter. Marknaden fšr lŠkemedel skiljer sig dessutom frŒn
andra marknader genom att den Šr uppdelad i recept- respektive icke-receptbelagda
lŠkemedel. De patienter som behšver receptbelagda preparat Šr endast en indirekt
kundkategori, dŒ de Šr beroende av lŠkarens fšrskrivning fšr att erhŒlla lŠkemedlet.
Marknadsaktiviteterna fšr dessa preparat skiljer sig Œt dŒ de Šr riktade till tvŒ olika
11

Domeij, B., LŠkemedelspatent, s.4
Twaite W.E., ÒBeat the Generics by Joining ThemÓ, Medical Marketing and Media, sep 1992, s.110 ff.
13
ÒPhenomalÕ growth in US marketÓ
14
The Economist 21 februari 1998, s.3.
15
Domeij B., LŠkemedelspatent, s.4.
12

11

Att fšrlŠnga en ensamposition

kategorier av patienter/kunder. LŠkemedelsfšretagen har sŒledes en delikat, men svŒr
uppgift att tillverka och marknadsfšra produkter som stŠmmer šverens med dessa
gruppers krav. Det har visat sig vara en smŠrre omšjlighet att tillgodo allas šnskningar
samtidig.
3.1.4. ProduktomrŒden
Utšver indelningen av lŠkemedelsbranschen i fšretag med beaktande av storlek och
innovativ respektive icke-innovativ verksamhet Šr det lŠmpligt att gšra en uppdelning av
lŠkemedelsbranschen i olika produktomrŒden. ProduktomrŒdena kan i sin tur indelas i
olika segment beroende pŒ vilken sjukdom de avser att behandla, varje sŒdant
produktsegment utgšr en egen marknad. Den mŒngfald av produktsegment som detta
innebŠr gšr det mšjligt fšr smŒ fšretag att verka, trots att de inte besitter samma
finansiella styrka som de stora lŠkemedelsfšretagen.
3.1.5. Forskning och utveckling
De innovativa lŠkemedelsfšretagen Šr oerhšrt beroende av framgŒngsrik forskning och
utveckling av nya lŠkemedel fšr att kunna fortsŠtta sin verksamhet. Vad detta innebŠr fšr
de smŒ fšretagen kan visas genom en beskrivning av ett litet lŠkemedelsfšretags livscykel.
En typisk livscykel fšr ett litet fšretag kan vara som fšljer; (1) Fšretaget satsar stora
resurser pŒ forskningsverksamhet inom ett segment i fšrhoppning att fŒ fram en
patenterbar produkt. DŒ denna utveckling Šr kostnads- och tidskrŠvande under en tid dŒ
fšrsŠljningen Šr begrŠnsad krŠvs nyemissioner fšr att finansiera verksamheten. Ofta bidrar
stora innovationsfšretag med en betydande del av kapitalet antingen som aktieŠgare eller
genom att betala fšr att tillfšrsŠkra sig om en framtida rŠtt till produkten; (2) Skulle
fšretaget lyckas fŒ fram en framgŒngsrik produkt stŒr fšretaget infšr valet att licensiera ut
denna eller sjŠlva stŒ fšr tillverkningen alternativt tillverkning och fšrsŠljningen; (3) De
fšrsŠljningsintŠkter eller de intŠkter som hŠrstammar frŒn licensieringen kommer att
anvŠndas till ny forskning och utveckling inom samma produktsegment, om fšretaget
anser detta vara mšjligt. Skulle det visa sig att fšretaget redan har uttšmt detta tidigare
produktsegment ŒterstŒr endast differentiering d.v.s. att satsa forskningsresurser inom en
ny nisch; (4) NŠr ett litet lŠkemedelsfšretags patent pŒ den framgŒngsrika produkten lšper
ut Šr risken stor att fšretagets resurser inte rŠcker till fšr att fŒ fram en ny produkt.
DŠrmed Šr uppkšpsrisken šverhŠngande dŒ fšretagets marknadsvŠrde sjunker, trots att
kompetensen inom fšretaget fortfarande Šr hšg inom det produktomrŒde som de
specialiserat sig pŒ. Forskarnas kunskap visar sig ofta vara av betydande vŠrde fšr ett
stšrre lŠkemedelsbolag, dŒ den bidrar till att gšra det kšpande bolagets konkurrenskraft Šn
hšgre.
Vid en studie av denna cykel ser vi tydligt fšretagets beroende av kapital och forskning.
Initialt krŠvs kapital fšr att kunna finansiera forskning och utveckling. IntŠkterna som
genereras frŒn fšrsŠljningen mŒste sedan huvudsakligen anvŠndas fšr nya
forskningssatsningar som i sin tur ger nya produkter. Ett stort lŠkemedelsfšretags livscykel
liknar till stor del det lilla fšretagets, men de skiljer sig Œt i det avseendet att det stora
fšretaget sŠllan licensierar ut produkter samt att de ofta šverlever som ett sjŠlvstŠndigt
bolag. Uppkšpsrisken Šr stšrre i ett litet bolag Šn i ett stort dŒ det Šr mycket fŒ aktšrer
som har den finansiella styrka som krŠvs fšr att fšrvŠrva ett stort lŠkemedelsfšretag. Fšr
stora bolag som befinner sig i en likartad situation Šr istŠllet fusion ett mer vanligt
fšrekommande alternativ.
Generikafšretagen bedriver ingen egen forskning och kan dŠrmed koncentrera sina resurser
pŒ effektiv produktion och marknadsfšring. De ekonomiska riskerna Šr dŠrigenom
betydligt mindre i dessa fšretag dŒ forskningskostnaderna kan hŒllas nere till ett minimum.
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En tillverkare av generika koncentrerar vanligtvis sin lansering av lŠkemedel till
produktomrŒden dŠr vinstmarginalen Šr hšg och dŠr konkurrensen frŒn innovationsfšretag
Šr lŒg. Produkter som varit framgŒngsrika och dŠrmed finansiellt viktiga fšr
innovationsfšretaget drabbas dŠrfšr hŒrdast av konkurrensen frŒn generikafšretag. Ett
ypperligt exempel pŒ detta Šr AstraZenecas Losec som fortfarande har en osedvanligt stark
stŠllning inom sitt produktsegment. Konkurrensen frŒn andra innovationsfšretag och deras
produkter Šr obetydlig. NŠr patentet pŒ Losec lšper ut kan man dŠrfšr fšrvŠnta sig att ett
stort antal generikaprodukter kommer lanseras pŒ marknaden. Denna stundande
konkurrenssituation visar Šn mer hur betydelsefullt det Šr fšr AstraZeneca att satsa pŒ
forskning och utveckling som leder till nya patenterbara produkter som fyller den lucka
som uppstŒr i fšrsŠljningen nŠr det gamla patentet gŒr ut. Det oerhšrda
beroendefšrhŒllande mellan forskning och kapital som rŒder inom lŠkemedelsbranschen
gšr att mŒnga fšretag inte klarar av att fortsŠtta sjŠlvstŠndigt utan istŠllet fŒr lita till
uppkšp eller externa finansiŠrer fšr att undvika konkurs.
3.1.6. Marknadsfšring av lŠkemedel
Marknadsfšring av lŠkemedel sker till stor del direkt till lŠkare eller andra fšrskrivare, i
form av lŠkemedelskonsulenter som besšker kliniker och vŒrdcentraler. Denna typ av
marknadsfšring Šr sannolikt den mest effektiva. Fšrutom dessa besšk fšrekommer olika
varianter av marknadsinriktade konferenser eller likartade sammankomster.
Marknadsfšring av denna typ Šr fšrknippad med hšga kostnader och Šr i huvudsak endast
anvŠnd av innovationsfšretagen till deras originalpreparat. Utšver dessa
marknadsfšringsinsatser fšrekommer olika former av annonsering, som framfšrallt vŠnder
sig till farmaceuter, annan sjukvŒrdspersonal och allmŠnheten. Receptfria lŠkemedel
dominerar klart marknadsfšringen till dessa grupper.16 UtlŠggen fšr marknadsfšring stiger
markant i de fall en lŠkemedelsprodukt Šr avsedd fšr fšrsŠljning via apotek istŠllet fšr
fšrskrivning genom lŠkare. Detta beror pŒ att stora resurser mŒste lŠggas pŒ
informationskampanjer riktade mot allmŠnheten fšr dessa receptfria lŠkemedel.17
Studier visar att fšrskrivningsfrekvensen av ett lŠkemedel hŠnger intimt samman med de
marknadsaktiviteter som gšrs fšr preparatet i fšrhŒllande till konkurrerande preparat. Det
betyder att ju hšgre grad av marknadsaktiviteter som gšrs fšr ett enskilt lŠkemedel, desto
mer anvŠnds det. Det omvŠnda gŠller troligen ocksŒ, d.v.s. lŠkemedel som inte
uppmŠrksammas i nŒgon stšrre utstrŠckning i form av marknadsaktiviteter tenderar att fŒ
en begrŠnsad anvŠndning. NivŒn pŒ marknadsfšringen fšr specifika lŠkemedel Šr svŒr att
uppskatta dŒ det finns vŠldigt lite tillgŠnglig information utanfšr lŠkemedelsfšretagen.
Den enda marknadsaktivitet som nŒgorlunda gŒr att dokumentera och analysera Šr
annonskampanjer som nŒr ut till allmŠnheten. Annonseringen brukar spegla intensiteten i
švriga marknadsfšringsaktiviteter, dŒ dessa med fŒ undantag drivs i kampanjeform dŠr
annonseringen utgšr en del av aktiviteterna. Ur dessa fakta kan man dra slutsatserna att
ett enskilt lŠkemedel, som under en bestŠmd tidsperiod har en hšg annonseringsfrekvens
ocksŒ Šr fšremŒl fšr andra marknadsfšringsaktiviteter som direkta kontakter med
fšrskrivare i form av lŠkemedelskonsulentbesšk men Šven seminarium och konferenser.
Fšrmodligen Šr sambandet det omvŠnda fšr lŠkemedel som inte fšrekommer i annonsering
d.v.s. det har en obefintlig eller i vart fall lŒg nivŒ av aktiv marknadsfšring.18

16

Nilson, J. L. G. m fl., ÒAnvŠndning av generiska lŠkemedel i SverigeÓ, s.30 ff.
Caves, E, Ricard m.fl ÒPatent Expiration, Entry, and Competion in the U.S Pharmaceutical IndustryÓ,
s.12.
18
Nilson, J. L. G. m fl., ÒAnvŠndning av generiska lŠkemedel i SverigeÓ, s.30.
17

13

Att fšrlŠnga en ensamposition

Betydande skillnader kan upptŠckas i marknadsfšringsfrekvensen, fšr olika
lŠkemedelsgrupper. MarknadsfšringsŒtgŠrderna inom det kroniska lŠkemedelsegmentet Šr
relativt mindre Šn inom de produktsegment som behandlar akuta och tillfŠlliga sjukdomar,
Œkommor. Marknadsfšringsinsatserna utstrŠckning fšr produkter som Šr till fšr terapeutisk
behandling škar dessutom i den mŒn som nya fšrbŠttrade produkter tar sig in i detta
marknadssegment.19 Vid en jŠmfšrelse visar det sig att marknadsfšringen av generiska
preparat Šr mindre intensiv Šn fšr originalpreparaten och tycks dessutom minska.20 Detta
skulle kunna innebŠra negativa konsekvenser fšr den generiska anvŠndningen, framfšrallt
Šr det dŒ fšrsŠljningen av icke-receptbelagda generiska lŠkemedel som drabbas.
SŠljfrŠmjande ŒtgŠrder Šr en viktig faktor fšr en produkts framgŒngar, detta gŠller inte
minst inom lŠkemedelsindustrin dŠr dessa ŒtgŠrder utgšr en blandning av information och
švertalning. Informationen spelar troligtvis en Šn mer betydande roll inom denna
industriella gren jŠmfšrt med švriga, dŒ produkterna som marknadsfšrs Šr speciella till sin
karaktŠr i det avseendet att dess optimala effekt Šr beroende av ett korrekt anvŠndande.
DŒ den exklusiva tiden Šr begrŠnsad Šr det av stor betydelse att tidigt och i stor
utstrŠckning nŒ ut till sŒ mŒnga potentiella kunder som mšjligt. Fšr att nŒ de stora
kommersiella marknaderna krŠvs dŠrfšr en stark marknadsorganisation. Detta krav Šr mest
uttalat pŒ den amerikanska marknaden dŒ den inte Šr lika hŒrt reglerad och kontrollerad
som den europeiska. JŠmfšrt med forskning och utveckling, dŠr ett litet fšretag kan forska
fram en bra produkt, Šr en stor marknadsorganisation alltid att fšredra. Vikten av en stor
marknadsorganisation Šr ett vanligt argument bland fusionsfšresprŒkare.
3.1.7. LŠkemedelsfšretagens beroende av patent
Signifikativt fšr lŠkemedelsbranschen Šr dess extrema beroende av immateriella
rŠttigheter, dŠr patentet Šr det mest centrala. Betydelsen av patent hŠnger intimt samman
med de stora kostnader som Šr fšrknippade med framtagande av ett lŠkemedel. Det skall
betŠnkas att det tar upp till 12 Œr och kostar mellan 300-500 miljoner dollar att lansera en
lŠkemedelsprodukt, dvs. att fšra en innovation frŒn laboratoriet till apotekshyllorna.
Patentet skyddar inte bara investeringarna i forskning och utveckling utan utgšr Šven ett
nšdvŠndigt skydd fšr att lŠkemedelsfšretaget skall kunna fŒ Œterbetalning fšr de kostnader
som spenderas pŒ forskning och utvecklingen. Innovatšren ges dessutom, under den
exklusiva perioden mšjlighet till en rimlig avkastning pŒ den riskfyllda verksamhet som
lŠkemedelsforskning innebŠr. I bland tenderar innovationsfšretagen ligga pŒ grŠnsen till
det tillŒtna i jakten pŒ maximal avkastning. Deras stora och riskfyllda investeringar mŒste
behandlas med stor aktsamhet och betydelsen av framgŒngsrik forskning, som leder fram
till patenterbara lŠkemedelsprodukter, Šr livsviktigt fšr verksamhetens šverlevnad.
Analytiker pekar pŒ behovet av forskning och utvecklingsinvesteringar. Kreativitet Šr dyrt,
men de mŠrkesledande fšretagen mŒste omplacera sina vinster i nya eller fšrbŠttrade
produkter nŠr deras patent lšper ut. Den ovan presenterade kostnaden fšr lansering kan
vara missvisande dŒ den inkluderar eventuella alternativkostnader sŒvŠl som lŠkemedel
som misslyckades.21 Lika viktigt som att investeringar med hšgrisk nŒr resultat i form av
produkter som ger exklusivitet Šr det att behandla patentet under dess patenttid och att ha
strategier fšr en fortsatt šverlevnad efter dess utgŒng.
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Varje tidsintervall under patenttiden har sŒvŠl sina mšjligheter som fallgropar. Under tiden
fšr exklusivitet gŠller det framfšrallt att marknadsfšra sin produkt vŠl och skapa lojalitet
bland kšparna. Den exklusiva perioden bšr Šven anvŠndas till rationalisering av
tillverkningsprocesser och kvalitetsfšrbŠttring av preparatet. Som patentinnehavare mŒste
man vara uppmŠrksam pŒ konkurrenternas agerande och fšrhindra eventuella
oegentligheter i form av immaterialrŠttsliga intrŒng. Denna tidsperiod kan fšrstŒs ha
varierande grad av svŒrigheter, men det Šr vid patentets utgŒng som den stora pršvningen
fšr de mŠrkesledande fšretagen dyker upp. Experterna menar att det behšvs minst fem Œrs
framfšrhŒllning och planering vid ett patents utgŒng. Fšretagen bšr i fšrsta hand hitta
lšsningar i form av en reell fšrlŠngning av det befintliga patentet, men dŠr det inte Šr
mšjligt, i andra hand hitta alternativa produkter som kan stŒ emot konkurrensen.22
LŠkemedelspatenten Šr ovŠrderliga fšr forskningsfšretagen och deras utgŒng kan trots
beredskap och noggrann fšrberedelse bli en traumatisk upplevelse som kan fŒ mycket
kŠnnbara konsekvenser. Innovationsfšretagens grad av beredskap och val av strategier vid
originalpatentets utgŒng Šr av avgšrande betydelse fšr hur fšretaget klarar av att behŒlla
sin position pŒ marknaden. I samband med den generiska konkurrensen, som uppstŒr vid
patenttidens utgŒng ges i stora drag tre mšjliga strategier fšr innovationsfšretagen.
Den fšrsta bygger pŒ passivt handlande d.v.s. fšretaget lŒter bara den generiska
introduktionen passera och hoppas pŒ att den fŒr en sŒ skonsam utgŒng som mšjligt. Detta
agerande torde inte vara sŒ vanligt fšrekommande. De tvŒ andra strategierna bygger pŒ
aktivt handlande. Fšretaget bšr fšrsška utveckla vŠrdefulla komplement till sina
nuvarande produkter. Detta Šr sŒ vŠl resurskrŠvande som kompetenskrŠvande och en stor
portion tur Šr behšvligt fšr att resultatet skall bli framgŒngsrikt. En alltmer vanligt
fšrekommande fšreteelse Šr sammanslagningar mellan innovationsfšretag med samma
affŠrsstrategier, som stŒr infšr en liknande situation med lŠkemedelspatents utgŒng.
Fšretagen anvŠnder en del av sina resurser fšr en gemensam tillverkning och lansering av
generiska preparat. Genom sammanslagningen kan fšretagen minska sina kostnader inom
det generiska segmentet men ŠndŒ vara tillrŠckligt konkurrenskraftiga fšr att behŒlla sina
marknadsandelar eller till och med utška dessa. Ett bra exempel pŒ en sŒdan
sammanslagning Šr fusionen mellan svenska Astra och engelska Zeneca. Dessa tvŒ fšretag
ansŒgs vara forskningsintensiva och bedrevs i stora drag med samma affŠrs och
kokurrensstrategier. BŒde Astra och Zeneca stŒr/stod infšr en svŒr konkurrenssituation
med en rad framgŒngsrika patenterade lŠkemedel vars exklusiva period snart Šr till Šnda.
Genom fusionen hoppas man tillsammans kunna ška forskningsinsatserna men samtidigt
dra ner pŒ kostnaderna. Den nya forskningssatsningen genererar fšrhoppningsvis i nya
patenterbara produkter. Dessa eventuella framgŒngar skulle dŒ vŠga upp de minskade
intŠkter som den generiska konkurrensen fšr med sig.
De innovationsfšretag inom lŠkemedelsbranschen som har haft stšrst framgŒng att
švervinna konkurrensen frŒn de generiska fšretagen Šr de som antingen lyckats fšrlŠnga
sin exklusiva period eller lyckats framstŠlla lŠkemedelsprodukter med medicinskt
šverlŠgsen effekt, antingen som substitut eller komplement till den tidigare storsŠljaren.
Hur som helst i majoriteten av fall lyckas inte forskningsfšretagen med nŒgot av detta utan
tvingas dŠrmed till stora fšrluster vad gŠller sŒvŠl marknadsandelar som vinst per enhet.
Det finns exempel pŒ mŠrkesmediciner vars omsŠttning halverats redan ett Œr efter den
generiska introduktionen. 23
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3.2. TvŒ skilda typer av lŠkemedelsfšretag
I detta avsnitt gšrs en uppdelning av lŠkemedelsmarknaden fšr att underlŠtta fšrstŒelsen
fšr de skillnader som existerar mellan olika kategorier av fšretag pŒ lŠkemedelsomrŒdet.
Dessutom ges lŠsaren en inblick av det patentberoende som prŠglar branschen. Som
utgŒngspunkt beskrivs karaktŠristika som utmŠrker ett lŠkemedelsfšretag med innovativ
funktion. Detta sŠtts sedan i relation till ett renodlat generika fšretag. I anslutning till
detta diskuteras skillnaderna i kostnadsstruktur mellan ett innovationsfšretag och ett
fšretag som endast tillverkar generiska preparat. DŠrefter fšljer en redogšrelse fšr
tendensen inom lŠkemedelsfšrsŠljningen. Avsnittet avslutas med en beskrivning av
generika introduktionens effekter pŒ lŠkemedelsmarknaden.
3.2.1. LŠkemedelsfšretag med innovativ verksamhet
Det otvivelaktigt viktigaste konkurrensmedlet fšr forskningsdrivande fšretag Šr nya
fšrbŠttrade produkter. Priset spelar jŠmfšrelsevis liten roll. Stora samhŠllsekonomiska
fšrdelar tack vare bŠttre lŠkemedel samt den betydelse som hŠlsa har fšr livskvalitŽn gšr
att endast smŒ terapeutiska fšrbŠttringar kan ge stora vinster fšr fšretagen. Fšr att det
skall vara mšjligt att nŒ hšga vinster krŠvs hšga utvecklingskostnader fšr
forskningsfšretagen. Under de senaste decennierna har forskningskostnaderna škat kraftigt
och utgšr i dag ungefŠr 15-20% av den totala omsŠttningen. En fšljd av denna markanta
škning av forskningsutgifter Šr en stšrre koncentration av de forskningsbedrivande
lŠkemedelsfšretagen. En ytterligare orsak till denna utveckling Šr det faktum att det har
blivit tekniskt svŒrare att utveckla nya lŠkemedel, samtidigt som marknaden har blivit
betydligt priskŠnsligare. Hšgre priser pŒ nya lŠkemedelspreparat krŠver mŠrkbara
terapeutiska fšrbŠttringar fšr att vara konkurrenskraftiga.24
En lŠkemedelsprodukts utveckling frŒn idŽ till test, fŠrdig lŠkemedelsubstans brukar delas
in i olika faser. Dessa stadier i utvecklingen Šr av olika svŒrighetsgrad och behšver dŠrfšr
varierande grad av ekonomiskt anslag. De forskningsintensiva fšretagen lŠgger ner stora
resurser pŒ den prekliniska fasen, den fas som strŠcker sig frŒn idŽ till dess
lŠkemedelssubstansen kan bšrja pršvas pŒ mŠnniskan. Den dyraste fasen i forsknings- och
utvecklingsprocessen Šr emellertid de kliniska pršvningarna tillsammans med
fšrberedelserna fšr registreringsansškningarna. Ett exempel som illustrerar detta Šr
AstraZeneca dŠr dessa tvŒ faser slukar runt hŠlften av den avsatta forskningsbudgeten. En
annan mŠrkbar utgiftspost Šr den som avsŠtts fšr att anvŠndas fšr fortsatt utveckling av
redan registrerade lŠkemedel. Fšretagen sšker i det senare fallet efter ytterligare
indikationer, med fšrhoppning om nya patent.25
Framtagningstiden fšr ett patenterbart originalpreparat har sedan 1960 fyrdubblats
samtidigt som den ekonomiska insatserna sjudubblats. Av tusen testade substanser nŒr
endast en sŒ lŒngt att den testas pŒ mŠnniskor i kliniska studier och av dessa faller
ytterligare fyra utav fem bort pŒ grund av ošnskade eller uteblivna effekter.26 Bland
originallŠkemedel liksom bland generika Šr det fŒ produkter som blir stor
fšrsŠljningsframgŒngar. Ett praktiskt exempel pŒ detta dilemma Šr lŠkemedelsjŠtten,
AstraZeneca som misslyckas med 80-90% av sina forskningsprojekt.27 Detta problem Šr
framfšrallt kŠnnbart fšr de forskande lŠkemedelsfšretag, dŒ de Šr beroende av
24
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fšrsŠljningsframgŒngarna fšr att kunna finansiera sina utvecklingskostnader. Detta skall
jŠmfšras med producenten av generika som i princip bara har registrerings- och
tillverkningskostnader att beakta.
De forskande lŠkemedelsfšretagen har hela vŠrlden som fšrsŠljningsomrŒde fšr sina
produkter. Utšver sina egna originalprodukter sŠljer de ocksŒ inlicensierade produkter. DŒ
dessa fšretag har vŠl inarbetade och bepršvade fšrsŠljningsorganisationer Šr de ofta
attraktiva som licenspartners. Genom inlicensieringen av produkter minskar fšretagens
kŠnslighet fšr svŠngningar i den egna innovativa verksamheten. Vanligtvis koncentreras
fšretagets forskning och tillverkning till ett visst terapisegment, medan inlicensierade
produkter sŠljs pŒ švriga omrŒden.28 Forskning- och mŠrkesindustrin karaktŠriseras av en
hšg grad av promotion pŒ sŠljnivŒ, dŠr lŠkemedelskonsulenterna utgšr en viktig funktion
fšr att framhŠva produkternas šverlŠgsenhet. MŒlgruppen Šr framfšrallt lŠkare men Šven
inkšpspersonalen vid sjukhus och vŒrdcentraler.29
3.2.2. Tillverkare av generika
En generisk lŠkemedelsprodukt Šr en kemisk identisk kopia av de lŠkemedel som
patentinnehavaren salufšr under sin exklusiva period. Det generiska lŠkemedlet har samma
beredningsform och bestŒr av en aktiv biologisk substans som redan finns pŒ marknaden
vid tidpunkten fšr introduktion. Den generiska produkten sŠgs vara bioekvivalent d.v.s.
att skillnaderna mellan dem i frŒga om den mŠngd aktiv substans som nŒr fram till platsen
fšr lŠkemedlets effekt och den tid detta tar inte Šr stšrre Šn att det saknar betydelse fšr
den kliniska effekten.30 Ett generiskt lŠkemedel skall uppfylla samma kvalitetskrav som
originallŠkemedlet men kan dock skilja sig Œt frŒn originalprodukten vad gŠller utformning
av tabletter, kapslar och vŠtskeblandning. Skillnaderna avser oftast storlek, form, fŠrg och
konsistens. €ven vad gŠller smak och lukt kan olikheter fšrekomma. VŠl nŠr innovatšrens
patent och marknadsexklusiviteten Šr till enda Šr det fritt fram fšr plagiatšrerna att sŠlja
sina produkter. Detta under fšrutsŠttning att lŠkemedelsverket eller liknande utlŠndsk
institution, givit sin tillŒtelse. Tidpunkten fšr lanseringen av generiska lŠkemedel Šr
beroende av nŠr patentet lšper ut men Šven pŒ vinstens storlek pŒ den aktuella
marknaden.31
Den huvudsakliga affŠrsidŽn bland generika fšretag Šr att fšrse hemmamarknaden med
lŠkemedelsprodukter till ett relativt lŠgre pris. Eftersom produkten Šr medicinskt identisk
med dess original vinner den marknadsandelar genom sitt lŠgre pris. De generiska
produkterna har inte bara ett fšrdelaktigare fšrsŠljningspris utan tenderar Šven att ge
hšgre avkastning, dŒ bruttomarginaler Šr hšgre.32 Utšver priset finns andra viktiga
konkurrensfaktorer som effektiv distribution, service och fšretagsanseende. Det lŠgre
priset jŠmfšrt med originalprodukterna Šr fortfarande den klart viktigaste
konkurrensfaktorn, men en svag svŠngning inom den generiska industrin gŒr att mŠrka dŠr
allt stšrre vikt lŠggs pŒ kvalitet, tillfšrlitliga leveranser, leverantšrers kapacitet och
rykte.33 Att vikten av de senare faktorerna har škat har sin frŠmsta fšrklaring i att
konkurrensen inom den generiska marknaden har tilltagit.
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Fšrutom faktorer av allmŠngiltig karaktŠr, som ršr alla fšretag pŒ marknaden, sŒ som
produkters prissŠttning och antal faktiska konkurrenter finns enskilda faktorer som har
betydelse fšr en lyckad generisk introduktion. Det Šr sjŠlvklart av betydande vikt att
plagiatet anses ha likvŠrdig medicinskt effekt med originalet. Ett lŠkemedel som bestŒr av
samma aktiva kemikalie som originalet men inte har identisk effekt har smŒ mšjligheter att
lyckas pŒ den gemensamma marknaden. Fšrpackningsutstyrsel och logotyp har historiskt
visat sig ha ovŠntat stor betydelse fšr huruvida en generisk produkt lyckas eller inte. Ett
generiskt fšretag med en hšgre grad av likhet med originalet vad gŠller ovanstŒende har
bŠttre fšrutsŠttningar att lyckas Šn sina konkurrenter.34
Plagitšrerna stŒr i kš fšr att fŒ slŠppa ut sina lŒgprisprodukter pŒ marknaden. Man gšr ofta
en uppdelning av lŠkemedelsprodukterna i tre grupper med avseende pŒ vinst,
ÒblockbustersÓ med hšg vinst t.ex. magsŒrsmedicinen Losec, mer moderata fšrsŠljning
succŽer och slutligen mindre lyckade lanseringar. Det Šr frŠmst storsŠljarna, sŒledes de mest
lšnsamma produkterna men Šven produkter inom det kroniska lŠkemedelsegmentet som
utsŠtts fšr konkurrens av plagiatšrer. Det Šr framfšrallt vinstpottens storlek hos
storsŠljarna som har en oemotstŒndlig dragningskraft och Šr ett starkt incitament att
komma fšrbi alla intrŠdeshinder.35 Plagitšrerna drar sig i de lŠngsta fšr att lansera
lŠkemedelskopior pŒ marknader dŠr konkurrensen redan Šr vŠldigt hŒrd, dŒ dessa
marknader tenderar att ha en lŠgre vinstmarginal. LŠkemedel som inte har nŒgra
mŠrkeskonkurrenter drabbas i stšrre utstrŠckning av generisk konkurrens, detta trots att
det kan vara svŒrt och kostsamt att ta sig in pŒ marknaden pŒ grund av teknologiska
hinder.36
De generiska fšretagen har framfšrallt lŠkemedelsindustrins grossister som sin mŒlgrupp
men Šven apotek och sjukhus. Den generiska lŠkemedelsindustrin kan delas upp i tre
primŠra grupper med olika kapacitet vad gŠller tillverkning, marknadsfšring, distribution
och fšrsŠljning. Dels de fšretag som tillverkar och sŠljer generiska produkter dels
fristŒende generiska fšretag utan tillverkning och slutligen forskningsfšretagens
dotterbolag som marknadsfšr generiska supplement till sina egna mŠrkesprodukter.37
3.2.3. Kostnadsstrukturen skiljer sig beroende pŒ fšretagets affŠrside
Kostnadsstrukturen hos en plagiatšr skiljer sig markant frŒn den hos innovatšren.
Innovatšren spenderar mer Šn 16% av den totala vinsten pŒ forskning och
vidareutveckling. Detta skall i sin tur jŠmfšras med ett fšretag, vilket endast tillverkar
generiska produkter som enbart behšver investera i en kopia av redan uppfunna kemiska
molekyler.38 Prismedvetenheten inom lŠkemedelsbranschen har blivit allt mer pŒtaglig
under senare Œr och detta har i sin tur bidragit till en mer utspridd acceptans fšr generiska
produkter. MŒnga forskningsfšretag tillverkar numera kompletterande generiska produkter
och sŠljer dessa till ett vŠsentligt lŠgre pris jŠmfšrt med originalversionerna.
Utšver de fasta kostnader som plagiatšrerna tvingas betala fšr att fŒ sin generiska produkt
godkŠnd fšr lansering, Šr kostnaderna fšr den generiska introduktionen relativt smŒ.
Problem av icke ekonomisk art utgšr istŠllet de tekniska svŒrigheter som det innebŠr att
tillverka de aktiva kemiska ingredienser som ingŒr i originallŠkemedlet. PŒ det hela taget
34
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existerar det inga pŒtagliga kostnadsbarriŠrer, vare sig det gŠller produktion eller
distribution fšr lansering av generika vid patentets utgŒng. Det primŠra hindret fšr en
lyckad generisk lansering ligger i att dels šverkomma konsumenternas tvivel pŒ produktens
likvŠrdighet och kvalitet jŠmfšrt med originalprodukten dels švervinna den goodwill som
innovatšren haft mšjlighet att fšrse sin produkt med under dess exklusivitet.39
3.2.4. FšrsŠljningstendens pŒ lŠkemedel
I Sverige finns ungefŠr 1100 registrerade generiska lŠkemedelspreparat. Av den totala
lŠkemedelsandelen pŒ marknaden i kronor utgšr 30% generiska preparat. Det Šr en
minskning med 14% enheter sedan 1980. Detta ger indikationer pŒ att majoriteten av de
nylanserade lŠkemedel inte utgšr generika. BestŠmningen av andelen generika av
lŠkemedelsfšrsŠljningen krŠver tydliga definitioner, bŒde av generika och vad man jŠmfšr
med. Ser man i stŠllet till volymen sŒ Šr andelen generika ovŠntat stor, hela 70%. Denna
andel Šr hšg och betydligt hšgre Šn det europeiska genomsnittet. Siffrorna ovan sŠger
sŒledes inte sŒ mycket, emellertid kan man konstatera att lŠkemedelsfšrsŠljningen i
allmŠnhet har škat kraftigt under 90-talet. Andelen generika Šr alltsŒ dubbelt sŒ stor om
man ser till volym jŠmfšrt med andel i kronor. Den frŠmsta anledningen till detta bšr vara
att generika Šr relativt sett billigare Šn patentskyddade originalpreparat. Genom att
beskriva anvŠndningen av generiska preparat med deras fšrsŠljning i volym eller kronor fŒr
man i bland ošnskade och felaktiga resultat. Man lyckas inte fŒnga den dynamik som
existerar kring varje enskilt preparat. Ett generiskt preparats livscykel, utveckling blir
tydligast och dŠrmed lŠttast att analysera, vid en enskild studie.40
3.2.5. Effekter av generisk introduktion
En undersškning av generika konkurrensens effekter pŒ priset pŒ den amerikanska
lŠkemedelsmarknaden har gjorts av Grabowski och Vernon. Deras studie omfattar 18
storsŠljande lŠkemedel, med en Œrlig omsŠttning šver 50 miljoner dollar, vars patent lšpte
ut under perioden 1983-87. Det genomsnittliga marknadspriset hade sjunkit med 21% tvŒ
Œr efter den generiska introduktionen. En intressant iakttagelse Šr att genomsnittspriset pŒ
originallŠkemedlet under samma period hade stigit med 11%, detta skall jŠmfšras med
generikaprodukten som sŠljs till ett pris som Šr 35% lŠgre Šn originalproduktens
ursprungspris. Det generella mšnstret Šr att de generiska produkterna sŠljs till ett betydligt
lŠgre pris Šn mŠrkeskonkurrenterna. De generiska produkternas pris minskar ytterligare
med tiden, de har en nedŒtgŒende prisdynamik. Detta skall jŠmfšras med innovatšrens
produkter som fortsŠttningsvis sŠljs till ett hšgre pris, ett pris som faktiskt Šr hšgre enligt
nominella termer efter patentets utgŒng. Som vi redan sett sjunker hur som helst
genomsnittspriset dŒ de generiska produkterna tar tillrŠckligt med marknadsandelar.41
En škad anvŠndning av generiska lŠkemedel gynnar priskonkurrensen och detta uppfattas
pŒ de flesta hŒll som positivt bland annat ligger det i linje med EU-kommissionens
šnskemŒl:
ÒObviously, generic competition only arises when intellectual property protection by the patent and, as
the case may be, by the supplementary protection cetificate, is exhausted. Whenever doctors and
pharmacists are better informed about the cost of various treatments which are availible, they can select
the treatment offering the required therapeutic benifit which is less expensive to society. Thus precribing
doctors, if better informed about the cost/efficacy ratio of medicinal products will tend to prescribe
39
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generically. Pharmacists tend to deliver the product offering the best value, if the prescription allows
it.Ó42
Vernon och Grabowskis undersškning, artikel visar att det Œterfinns en inbšrdes konkurrens
mellan de generiska fšretagen. Det Šr inte bara mellan originalprodukterna och dess kopior
som prisskillnader existerar, utan Šven bland de generiska alternativen kan stora skillnader
upptŠckas. Priset Šr sjŠlvfallet den stšrsta konkurrensfaktorn i jakten pŒ marknadsandelar
men inte den enda faktorn utan Šven de generiska produkternas ursprung, tidpunkt fšr
lansering Šr av stor betydelse. Generiska produkter tillverkade eller marknadsfšrda av
forskningsorienterade fšretag under deras namn har tydliga konkurrensfšrdelar. Kšparna
Šr som regel villiga att betala ett nŒgot hšgre pris fšr dessa produkter med vetskapen om
dess kvalitŽ och ursprung. Kšparna uppfattar dessa kopior som ett mer likvŠrdigt substitut
i fšrhŒllande till originalpreparatet tack vare dess ursprung. Undersškningen visar att det
generika fšretag som nŒr marknaden fšrst har betydande konkurrensfšrdelar och kan
behŒlla stora marknadsandelar trots ett nŒgot hšgre pris. Inom lŠkemedelsindustrin brukar
man benŠmna denna konkurrensfšrdel, med det engelska uttrycket Òfirst-mover
advantageÓ.
Fšrfattarnas frŠmsta fšrklaring till att de innovativa fšretagen inte sŠnkte sina priser var
att det uppstod en segmenterad marknad. Marknaden utgjordes av tvŒ grupper dels de
priskŠnsliga kšparna och dels de med stark varumŠrkeslojalitet. Sjukhus och andra kšpare
av stora kvantiteter tillhšrde den tidigare gruppen medan enskilda kšpare och
privatpraktiserande lŠkare kom att tillhšra den senare gruppen. Vanligtvis bygger lŠkarna
upp ett visst fšrtroende fšr mŠrkesledarnas produkter under patenttiden, vilket bidrar till
ett i frŒn deras sida skeptiskt fšrhŒllningssŠtt till de generiska produkterna vid patentet
utgŒng, trots det lŠgre priset. De forskande lŠkemedelsfšretagens prisstrategi bygger pŒ
resonemanget att de oavsett kommer att fšrlora den mest priskŠnsliga delen av marknaden
till generiska produkter. En eventuell prissŠnkning skulle i sŒdana fall bara reducera
vinsten pŒ den ŒterstŒende fšrsŠljningsvolymen, dŠr fšrsŠljningen kan baseras pŒ det under
patenttiden etablerade varumŠrket.43
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4. IMMATERIALR€TTENS BEST•NDSDELAR
Detta kapitel Šr teoretiskt till sin karaktŠr och avser att šversiktligt behandla valda delar av
immaterialrŠtten d.v.s. enskildas rŠttigheter i frŒga om produkter som utgšr resultat av det mŠnskliga
intellektets anstrŠngningar. Av tradition indelas immaterialrŠtten i upphovsrŠtten och industriellt
rŠttsskydd. Inom det senare Œterfinns de fšr lŠkemedelsindustrin viktiga patent- och
varumŠrkesrŠttigheter.44 Inom lŠkemdelsbranschen blir upphovsrŠtten men Šven mšnsterrŠtten av allt
stšrre intresse som komplement till dessa tvŒ immaterialrŠttigheter. Kapitlet utgšr en grund fšr arbetets
fortsatta analys som har fšr avsikt att behandla olika strategier som gŒr att hŠrleda ur en eller flera
immaterialrŠttigheter.
4.1. Olika perspektiv pŒ exklusivitet inom lŠkemedelsbranschen
Det rŒder en naturlig motsŠttning mellan rŠttigheterna enligt immaterialrŠtten och
konkurrensrŠtten. EnsamrŠtterna, som utmynnar ur immaterialrŠtten utgšr ett slags
monopol dŠr andra fšrbjuds att kommersiellt anvŠnda en uppfinning eller
registrerat/inarbetat varumŠrke. En sŒdan ensamrŠtt fungerar dels som ett juridiskt
intrŠdeshinder fšr konkurrenter och dels som en fšrutsŠttning fšr nya investeringar, vad
gŠller sŒvŠl ny teknik som marknadsfšring. Det ter sig naturligt att igen fšretagare skulle
vara intresserad att spendera stora resurser pŒ utveckling av en produkt om den inte skulle
vara lšnsam. Mšjligheten att genom immaterialrŠttens regelverk tidsmŠssigt skydda en
produkt frŒn kopiering Šr en grundfšrutsŠttning fšr att uppnŒ kravet pŒ lšnsamhet. Med
lŠkemedelsindustrins hšga forskningskostnaderna i beaktande Šr det uppenbart att Šven
lŠkemedelsprodukter som betraktas som fšrsŠljningsframgŒngar behšver mŒnga Œr pŒ
marknaden fšr att uppfylla kriterierna fšr en framgŒng ur ett fšretagsekonomiskt
perspektiv. Det legala, tidsbegrŠnsade, monopolet som patentskyddet bŠr med sig Šr
avgšrande fšr ett enskilt fšretags mšjligheter till satsningar pŒ nya lŠkemedel och dŠrmed
en šverlevnad pŒ lŠngre sikt.45
4.1.1. Patentsystemets egenskaper
Patentsystemets regelverk har som frŠmsta uppgift att stimulera forskning och utveckling.
Systemets uppbyggnad bidrar emellertid till en del negativa ekonomiska effekter i form av
monopolfšrluster. Man kan argumentera fšr bŒda sidor men nŒgon egentlig lšsning eller
gyllene medelvŠg har Šnnu ej funnits. Skulle s.k. Òfree-ridersÓ slŠppas fria att plagiera
uppfinningar skulle den škade konkurrensen driva ner priserna till den punkt dŠr
investeringar i forskning och utveckling inte lŠngre gav nŒgon avkastning, Šven om sŒ
skulle vara samhŠllsmotiverat. Generikafšretagens billigare kopior kan i fšrlŠngningen
utgšra ett hot mot den forskande lŠkemedelsindustrin och dess forskningsintensiva
verksamhet. €ven om man frŒn statens sida ser det nšdvŠndigt att infšra generisk
substitution och pŒ sŒ sŠtt spara 25-50 miljoner kronor per Œr46 mŒste detta vŠgas upp mot
de samhŠllsekonomiska effekter som kan drabba ett lite land som Sverige om forskning
och utveckling av nya lŠkemedel mattas. Vid anlŠggande av detta perspektiv Šr trenden
orovŠckande, dŒ tendensen tyder pŒ allt mindre ekonomiska satsningar pŒ utveckling och
forskning av nya lŠkemedelspreparat.
Det finns Œ andra sidan de som anser att generisk anvŠndning, fšrskrivning leder till en
fortsatt utveckling av lŠkemedelsindustrin. FšresprŒkarna fšr denna uppfattning hŠvdar
44
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att utan generiska alternativ, som innebŠr škad konkurrens, skulle de stšrre
forskningsfšretagen inte Šgna sig Œt framŒtstrŠvande forskning utan endast anvŠnda sina
miljarder fšr att vŒrda och fšrlŠnga sina redan patenterade lŠkemedel. Skulle det inte
existera nŒgon konkurrens pŒ lŠkemedelsmarknaden gagnar detta de stora
lŠkemedelsfšretagen, dessa kan dŒ fortsŠtta tjŠna stora pengar pŒ gamla preparat vars
exklusiva period redan Šr till Šnda. Enligt denna uppfattning stagnerar, vid eventuell
avsaknad av generisk konkurrens forskningen, dŒ innovationsfšretagen tillŒts plšja ner
stora ekonomiska summor pŒ att vidmakthŒlla ett gammalt varumŠrke istŠllet fšr att
allokera dessa summor till ny utveckling. Innovationsfšretagen skŠr enligt denna syn guld
med tŠljkniv.47 Det har tidigare hŠvdats att den generiska konkurrensen kommer leda till
dels en kvalitativt bŠttre forskning dels fšrnuftigare investeringar i lŠkemedelsprodukter
som fšretagen verkligen tror pŒ. De kliniska pršvningarna som enbart varit till fšr att
marknadsfšra ett preparat till fšrskrivare kommer att bli fŠrre. Den svenska marknaden
kommer att vara mer kvalitetskontollerad och bli mer intressant, men framfšrallt fŒ en
stšrre genomslagskraft internationellt.48
€ven om patent ger upphovsmannen exklusiv rŠtt att marknadsfšra sin produkt finns det i
huvudsak inom alla sjukdomsomrŒden tillrŠckligt med konkurrens som pressar priserna.
Genom mšjligheten att sška patent pŒskyndas utvecklingen av lŠkemedel och sjukvŒrden
behšver dŠrmed inte anvŠnda sig av gŒrdagens lŠkemedelsterapi. Patentskyddet ger
dessutom smŒ forskande lŠkemedelsfšretag mšjlighet att inom sina nischer ta upp
konkurrensen med stora multinationella fšretag, nŒgot som i sin tur bidrar till škad
priskonkurrens.
4.1.2. Ett šmsesidigt beroende
Det tillflšde av nya lŠkemedelsprodukter som fšljer av ett patentskydd, leder till en
utveckling av den generiska lŠkemedelsindustrin, eftersom originalprodukternas patent
med tiden lšper ut och dŠrigenom blir tillgŠngliga fšr den generiska sektorn. Utvecklingen
i England och USA, som har ett mycket starkt patentskydd, bekrŠftar denna tankegŒng dŒ
det i dessa lŠnder Œterfinns en mycket utbredd och ekonomiskt stark generisk
lŠkemedelsindustri, som driver pŒ konkurrensen sŒvŠl ekonomiskt som kvalitetsmŠssigt.
Mšjligheten till patent kommer sŒledes ur ett sŒdant perspektiv bŒda parter tillgodo. I
princip Šr det patentskyddet som utgšr generika industrins affŠrsidŽ. Utan mšjligheten att
patentera skulle det inte finnas nŒgra innovationer att plagiera. AnlŠggs detta synsŠtt pŒ
problematiken Šr det uppenbart att generika industrin har ett šmsesidigt beroende av
innovationsfšretagens originalpatent.49
I en marginalanalys stŠlls de samhŠllsekonomiska vinsterna med att stimulera ytterligare
innovationer i relation till monopolkostnaderna som senare uppstŒr dŒ patentinnehavaren
tar ytterligare incitament i ansprŒk. Den idealiska patentrŠtten borde vara sŒ utformad att
den samhŠllsekonomiska vinsten med att stimulera innovationsgraden, Šr lika stor som den
samhŠllsekonomiska kostnaden fšr att med monopolmšjligheter stimulera dessa
uppfinningar.50
4.2. Patentets syfte
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Det moderna industrisamhŠllet med škad internationell handel, effektivare
distributionssystem och massomsŠttning pŒ varor ledde till att immaterialrŠtten och dŒ i
synnerhet patentrŠtten fick škad betydelse. Patent Šr den mest lŒngtgŒende typen av
industriellt rŠttsskydd. Dess frŠmsta syfte Šr att frŠmja den industriella utvecklingen.
Patentet skall skydda investeringar i forskning och utveckling och pŒ sŒ sŠtt stimulera till
škad konkurrens och innovationsškning genom bŠttre utsikter till ekonomisk avkastning
pŒ dessa investeringar. Patentet har Šven en viktig funktion som informationsspridare, dŠr
allmŠnheten fŒr en mšjlighet att ta del av utvecklingens framsteg.51 I dag har den
exklusivitet som ges patentets innehavare dels blivit ett mycket anvŠndbart
fšrhandlingsinstrument, exempelvis i form av licensavtal och dels som en
marknadsfšringsmŠssig konkurrensfšrdel.
TvŒ huvudteorier ligger till grund fšr patentsystemet, den nationalekonomiska samt den
upphovsrŠttsliga teorin. Den fšrstnŠmnda tillvaratar allmŠnhetens intresse av industriell
utveckling, genom att snabbt offentliggšra nyheter och pŒ sŒ vis sprida dem i samhŠllet.
Teknikens utveckling i samhŠllet pŒskyndas, konkurrenter och sŒledes annan forskning kan
dra nytta av de senaste ršnen. SamhŠllsnyttan gagnas och konsumenter kan utnyttja de
senaste uppfinningarna och uppnŒr genom detta en hšgre livskvalitet samt ett effektivare
resursutnyttjande.52 Det andra intresset Šr knutet till uppfinnaren och skall ses som ett
direkt incitament eller belšning fšr hans skaparprestationer. Uppfinnaren skall sporras till
nya idŽer, att ta fram nya produkter och offentliggšra dessa mot ersŠttning i form av
exklusivt utnyttjande. Patentsystemets funktion medger skydd fšr investeringar inom
forskning och utveckling genom att ge en mšjlighet till Œterbetalning fšr den som drar pŒ
sig stora kostnader i samband med ny teknik. PatentrŠtten fungerar sŒledes som ett slags
investeringsskydd och Šr ur i ett formellt perspektiv en stats beviljande av exklusiv rŠtt till
en uppfinning under en begrŠnsad tidsrymd.
4.3. LŠkemedelspatent som immaterialrŠttsligtskydd
Som mycket annat fšljer Šven patent cykler beroende pŒ vilka krafter som styr och vŠrdet
varierar dŠrmed med tiden frŒn att ha mindre till ha stor betydelse. HŠr finns som vi sedan
tidigare kŠnner till en kraft som fšresprŒkar att innovativ verksamhet skall premieras och
en annan som fšresprŒkar fri konkurrens. Fšr dagen befinner sig lŠkemedelspatent pŒ
toppen av en vŒg, vilket bl.a. Šr ett resultat av den bransch gemensamma
lobbyverksamheten som pŒbšrjades pŒ 1970-talet. Fšre 1978 var det svŒrt att fŒ patent pŒ
lŠkemedel, fšrutom i USA dŠr det funnits skydd lŠnge. Dessutom finns det i dag
tillŠggsskydd fšr lŠkemedel pŒ grund av den lŒnga utvecklingstid och den hšga kostnad
som Šr fšrenad med att ta fram just lŠkemedel.
4.3.1. Patent eller fšretagshemlighet
Inom mŒnga industriella omrŒden, med snabb teknologisk utveckling har patent fŒtt en
minskad betydelse. Fšretagen tenderar att behŒlla sin kunskap inom organisationen i stŠllet
fšra att sška patent. Inom lŠkemedelsindustrin Šr det svŒrare att hŒlla fšretagshemligheter
innan en produkt skall lanseras, dŒ det fšrutom ett omfattande fšretagsinternt
utvecklingsarbete krŠvs en mŠngd kliniska pršvningar. En annan orsak till att
patentskyddet Šr helt nšdvŠndigt fšr lŠkemedelsindustrin Šr den insyn som sŒvŠl nationella
som internationella kontrollmyndigheter och deras experter fŒr i samband med de olika
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fšrfarande som krŠvs fšr godkŠnnande.53 Det finns med all sannolikhet ingen industrigren
dŠr patenteringsmšjligheterna Šr av stšrre betydelse Šn inom lŠkemedelsindustrin.
Uppskattningsvis 90 procent av den senaste tidens innovationer inom
lŠkemedelsbranschen skulle inte tillkommit utan mšjligheten till exklusivitet i form av
patent.54 Trots mšjligheten till patent framkommer det i mŒnga fall att de patentsškta
substanserna har oacceptabla bieffekter, otillrŠcklig biologisk verkan eller Šr alltfšr svŒra
och dyra att framstŠlla.
4.3.2. LŠkemedelspatent och dess utformning
I Sverige liksom i de flesta andra lŠnder Šr det inte mšjligt att sška patent pŒ terapeutisk
behandling eller diagnostisering. I dag Šr det mšjligt med s.k. produktpatent fšr
bruksfŠrdiga lŠkemedel och fšr den aktiva substansen i ett lŠkemedel. Det reella
patentskyddet fšr lŠkemedel Šr en relativt ny fšreteelse. Dessfšrinnan tillŠmpades endast
process- och fšrfarandepatent ršrande framstŠllning av kemiska fšreningar och
farmaceutiska beredningar. Ett sŒdant patent gav endast ett indirekt skydd fšr sjŠlva
substansen och var tŠmligen enkelt att kringgŒ. Ett konkurrerande fšretag kunde sŒledes
tillverka och marknadsfšra en med originallŠkemedlet identisk produkt sŒ lŠnge kopian
hade framstŠllts med en annan kemisk process.
De grundŠggande kriterierna
fšr
patent
gŠller
Šven
fšr
lŠkemedel,
uppfinningen/substansen skall sŒledes uppfylla kraven pŒ nyhet, uppfinningshšjd,
industriell tillŠmpbarhet och reproducerbarhet. Innebšrden av begreppet produktpatent Šr
att skyddet Šr oinskrŠnkt, det omfattar all anvŠndning av produkten och inte enbart den
specifika anvŠndning som preciserats i patentansškan.55 KrŠnkning av ensamrŠtten till en
uppfinning, patentintrŒng Šr straffbar och kan leda till ersŠttningsskyldighet. Fšr ickekommersiell forskning och vidareutveckling fŒr den patenterade produkten eller processen
anvŠndas utan att det anses utgšra patentintrŒng.
Mšjligheten att sška patent fšr kemiska och biotekniska uppfinningar mŒste bedšmas
specifikt i varje fall fšr sig under beaktande av rŒdande omstŠndigheter. Vad gŠller
patentskydd fšr lŠkemedel Šr det som regel en aktiv ingrediens i olika formuleringar och
fšr olika tillŠmpningar som utgšr uppfinningen. Denna mŒste vara av teknisk karaktŠr dvs.
ange lšsningen pŒ ett problem, symptom med utnyttjande enligt naturlagarna av energi och
materia. Substanspatent, som skyddar molekylen Šr den patenttyp som Šr mest anvŠnd och
har stšrst vŠrde. Formuleringspatent, som skyddar beredningsformen Šr liksom
produktions- och anvŠndningspatent, som ger en mšjlighet att utestŠnga konkurrenter frŒn
mšjligheten att marknadsfšra indikationer vanligt fšrekommande patent.
Innovationsfšretagen sšker Šven patent pŒ substanser och beredningar som fšretaget ej har
avsikt att anvŠnda fšr tillfŠllet. Patenten hŒller istŠllet dšrren šppen fšr senare
anvŠndning samtidigt som konkurrenterna stŠngs ute i framtiden. Dessa patent brukar
betecknas som strategiska patent.
Begreppet medicinsk indikation Šr vanligt fšrekommande vid lŠkemedelspatent. Ett
lŠkemedel kan ha flera medicinska indikationer. Ett Šmne som tidigare har varit kŠnt fšr
att anvŠndas vid icke-medicinsk tillŠmpning, men senare visar sig ha en šverraskande
medicinsk effekt, kan patentskyddas sŒ som lŠkemedel. Detta Šr ett exempel pŒ den fšrsta
medicinska indikationen. Skulle det visa sig att samma Šmne har ytterligare oanad
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medicinsk effekt fast inom ett annat anvŠndningsomrŒde Šr det mšjligt att sška patent fšr
denna, man sšker dŒ patent pŒ den andra medicinska indikationen.
LŠkemedelsfšretagen stŒr infšr ett svŒrt beslut vad gŠller val av tidpunkt fšr
patentansškans inlŠmnade. Generellt kan sŠgas att lŠkemedelspatent sškes vid en betydligt
tidigare tidpunkt Šn patent inom švriga industrier. Detta leder till att en mycket stor del
patent inte kommer att skydda produkter som marknadsfšrs. LŠkemedelsfšretagen stŒr
infšr valet att Œ ena sidan avvakta med patentansškan men stŒ risken att konkurrenter
lŠmnar in likartade uppfinningar och pŒ sŒ sŠtt omšjliggšr patent, Œ andra sidan lŠmna in
patentansškan pŒ ett mycket tidigt stadium. LŠmnas patentansškan in pŒ ett senare
stadium innebŠr det en škad fšrsŠljningsintŠkt fšr ett framgŒngsrikt lŠkemedel pŒ ungefŠr
1 miljon dollar, fšr varje ytterligare dag man vŠntar.56
4.4. TillŠggsskydd fšr lŠkemedel
Patenttiden fšr uppfinningar Šr i flertalet lŠnder 20 Œr rŠknat frŒn patentansškans
inlŠmningsdag, dock med undantag fšr lŠkemedelsuppfinningar, dŠr en fšrlŠngning upp till
5 Œr Šr mšjlig. Denna mšjlighet till tillŠggsskydd fšr lŠkemedel, Šven kallad Supplementary
Protection Certificate (SPC), infšrdes i Sverige fšr nŒgra Œr sedan. Fšrklaringen till denna
regelfšrŠndring var den alltfšr lŒnga tidsperiod som fšrflyter mellan en patentansškans
inlŠmningsdag och lŠkemedlets godkŠnnande fšr fšrsŠljning, vilket i praktiken gav en
alltfšr kort effektiv patenttid. NŠr produkten slutligen nŒr marknaden ŒterstŒr kanske
endast 8-9 Œr av skyddstiden.57 Innovationsfšretagen ser sig ur sŠkerhetsskŠl tvungna att
mycket tidigt i utvecklingsprocessen sška patent pŒ den verksamma substansen. Den
tidsrymd, under vilken ett patentsškt eller patentskyddat lŠkemedel Œtnjuter ett faktiskt
patentskydd, kan genom den offentliga lŠkemedelskontrollen bli sŒ kort att avkastningen
inte kan antas hinna tŠcka investeringen i forskning. TillŠggsskyddet har till syfte att ge den
farmaceutiska forskningen och den dŠrpŒ tillhšrande industrin ett bŠttre investeringsskydd
och att stŠlla den reella skyddstiden fšr patentskyddade lŠkemedel i linje med vad som i
allmŠnhet faktiskt gŠller fšr patentskyddade produkter i andra branscher. EG-domstolen
har givit uttryck fšr detta syfte i rŠttsfallet C- 110/95 Yamanouchi.58
Enligt amerikanska berŠkningar kan uppemot 15 Œr fšrbrukas, vilket innebŠr 75% av den
nominella patenttiden innan en lŠkemedelsprodukt lanseras pŒ marknaden. (se ovan) Vid
en jŠmfšrelse av lŠkemedelsindustrins utvecklingstider och švriga industrigrenar Šr
skillnaden i tid till stšrsta del hŠnfšrlig till de komplicerade och tidskrŠvande kliniska
pršvningar som mŒste gšras innan fšretaget fŒr klartecken fšr lansering. TidsansprŒket fšr
dessa pršvningar Šr inte ifrŒgasatt, snarare accepterat dŒ de kliniska pršvningarnas syfte Šr
att klarlŠgga produkternas sŠkerhet och effektivitet. Minskningen av den effektiva
patenttidens lŠngd inom lŠkemedelsindustrin har satt allvarliga spŒr pŒ
innovationstakten.59
TillŠggsskyddet bygger pŒ grundpatentet och kan avse den aktiva ingrediensen i lŠkemedlet
eller en kombination av aktiva ingredienser. TillŠggskyddet bšrjar gŠlla den dag som
grundpatentets skyddstid lšper ut, med andra ord 20 Œr efter ansškningen om grundpatent.
Tiden fšr tillŠgget kan aldrig šverstiga fem Œr, dock kan den vara kortare eftersom
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skyddstiden skall motsvara den tid som fšrflšt frŒn den dag som ansškningen om
grundpatent gavs in till den dag som godkŠnnande fšr fšrsŠljningen fšr fšrsta gŒngen
lŠmnades i EU, minskad med fem Œr. Ansškan om tillŠggsskydd gšrs hos nationell
patentmyndighet.60
4.4.1. Ett fall hŠmtat frŒn verkligheten
Det kan uppstŒ problem i skarven mellan grundpatentets utgŒng och tidpunkten innan
tillŠggsskyddet beviljats. Ett fall frŒn verkligheten pŒ denna fšr innovationsfšretaget
mindre lustiga situation Šr Lilly«s lŠkemedel Fontex som drabbats av generisk konkurrens.
Striden mellan Lilly och Scand Pharm som sŠljer generikaprodukter, gŠller huruvida det
senare fšretaget gjort intrŒng i ett av Lilly beviljat tillŠggspatent. I augusti 1994 ansškte
Lilly om att fŒ ett tillŠggspatent fšr sin substans, fluoxetin, men beslutet drog ut pŒ tiden,
Under tiden gick det ursprungliga patentet ut. Vid denna tidpunkt var ej lŠkemedlet
Fontex godkŠnt i Sverige, godkŠnnandet kom fšrst ett halvŒr senare. NŠr Scand Pharma
under 1996 lanserade sin generiska kopia, Seroscand hade Lilly«s produktpatent redan gŒtt
ut och nŒgot tillŠggspatent hade inte hunnit beviljas. NŠr Lilly senare samma Œr erhšll sitt
tillŠggspatent stŠmde man Scand Pharma fšr patentintrŒng. Fšretaget fšrbjšds vid ett hšgt
vite att marknadsfšra samt distribuera sin generiska produkt. TingsrŠtten har nu avgjort
tvisten, dŠr man ansŒg att det inte fanns nŒgot godkŠnt lŠkemedlet nŠr Lilly ansškan om
tillŠggsskydd lŠmnades in till Patentverket, eller nŠr grundpatentet gick ut. I vissa fall finns
mšjligheten att Œteruppliva patentskyddet efter patenttidens utgŒng. TingsrŠtten anser inte
det vara mšjligt i detta fall; Ò Hade det funnits en avsikt at ge sškanden en mšjlighet att
inom patenttiden ge in en bristfŠllig ansškan, fšr att sedan komplettera denna med ett
beslut om lŠkemedelsgodkŠnnande, meddelat efter patenttidens slut, borde det ha
behandlats Œtminstone i fšrarbetena till bestŠmmelserna.Ó TingsrŠtten tolkar sŒledes
bestŠmmelserna att det skall finnas ett lŠkemedelsgodkŠnnande nŠr ansškan om fšrlŠngt
patentskydd lŠmnas in. SŒ var ju inte fallet hŠr, vilket innebŠr fritt fram fšr generiska
produkter efter grundpatentets utgŒng. Lilly har šverklagat domen.61
4.5. Patent som skydd mot parallellimport
Exklusivitet i form av lŠkemedelspatentet har efter Sveriges intrŠdde i europeiska
gemenskapen fŒtt en viktig funktion mot parallellimport. MŠrkesindustrin har hittills varit
relativt framgŒngsrik i sin strŠvan att fŒ bukt med fenomenet, att deras egna
originalpreparat parallellimporteras och salufšrs till ett lŠgre pris i ursprungslandet. Den i
massmedia uppmŒlade hotbilden Šr till viss del relevant, men trenden pekar faktiskt pŒ att
parallellimportšrerna rasar lika snabbt som de vuxit upp. Parallellimporten tycks minska i
Europa och med en gemensam valuta och ett enhetligt lŠkemedelspris inom EU riskar
grunden fšr handeln fšrsvinna.62
4.5.1. Losec MUPS fšrbŠttrat lŠkemedel- med dubbel funktion
Efterfšljaren till AstraZenecas magsŒrslŠkemedel Losec, tabletten Losec MUPS kommer
utšver att vara den nya lŠkemedelsformen som fšrlŠnger den effektiva patenttiden fšr
Losec ocksŒ vara ett effektivt hjŠlpmedel fšr att fŒ stopp pŒ parallellimporten. Lanseringen
av den nya tabletten har redan lyckats bromsa parallellimporten. Utan att vidta nŒgra
strategiska ŒtgŠrder riskerar AstraZeneca fšrlora enorma summor pŒ att deras egen medicin
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parallellimporteras till Norden frŒn de sydeuropeiska lŠnderna, framfšrallt Portugal och
Italien. Losec sŠljs betydligt billigare i dessa lŠnder och pŒ sŒ sŠtt Šr det en lšnsam affŠr fšr
parallellimportšrer att kšpa Losec i t.ex. Portugal och sedan sŠlja medicinen pŒ den
svenska marknaden till ett lŠgre pris. Genom fšrŠndring av Losec preparatets utformning,
frŒn dragŽkapsel till tablettform hoppas AstraZeneca kunna lindra effekterna av
parallellimporten.
Genom att AstraZeneca avregistrerar den gamla lŠkemedelsformen av Losec samtidigt som
den nya Losec MUPS blir godkŠnd i Sverige fšrsvinner all grund fšr att kunna
parallellimportera Losec. En grundfšrutsŠttning fšr parallellimport till Sverige Šr att
originallŠkemedlet, Losec Šr godkŠnt hŠr i landet. Enligt LŠkemedelsverket finns det inga
juridiska skŠl att hindra AstraZeneca frŒn att avregistrera sin originalprodukt sŒ lŠnge de
kan erbjuda en terapeutisk likvŠrdig ersŠttare, i detta fallet Losec MUPS. Skulle
AstraZeneca tillŠmpa ett liknande fšrfarande i andra hšgprislŠnder, samtidigt som man
behŒller den gamla lŠkemedelsformen av Losec i lŒgprislŠnderna skulle fšretaget skapa en
effektiv barriŠr emot parallellimport i hela Europa och i fšrlŠngningen hela vŠrlden.
FrŒgan som direkt uppenbarar sig vid detta fšrfarande Šr huruvida EU-kommissionen
skulle ha synpunkter pŒ ett sŒdant agerande.63 De som vill sŠlja kopior av omeprazol i
kapselform kommer dessutom fŒ det avsevŠrt svŒrare att utnyttja originalets medicinska
dokumentation, dŒ den numera avser den nya tabletten.64
AstraZeneca slutar sŒledes att tillverka och marknadsfšra kapseln i Sverige, men den
kommer att finnas kvar i de sydeuropeiska lŠnderna. AstraZeneca kan pŒ sŒ sŠtt skydda
stora delar av hemmamarknaden. Skulle rŠtten trots avsaknaden av godkŠnd
originalprodukt tillŒta parallellimport (se nedan) mŒste fšretaget genom aktiv
marknadsfšring, fšrsška švertyga kšparen om att den nya tablettformen Šr effektivare och
bŠttre Šn fšregŒngaren. Lyckas den av fšretaget bedrivna marknadsfšringen kommer
anvŠndaren vŠlja den nya tabletten trots det nŒgot hšgre priset. Den billigare
parallellimporterade originalprodukten fŒr svŒrare att hŠvda sig pŒ den nordiska
marknaden dŒ kšparen inte anser den vara likvŠrdig med den nya produkten. Den av
innovationsfšretaget bedrivna marknadsfšringen leder till att anvŠndaren uppfattar den
nya tablettens utformning och dess medicinska effekter som suverŠna jŠmfšrt med den
tidigare upplagan.
NŠr innovationsfšretagen lanserar sin andra generation av ett lŠkemedel brukar den nya
produkten betinga ett hšgre pris Šn den ursprungliga produkten. AstraZenecas Losec
MUPS Šr dock undantaget som bekrŠftar regeln, Losec MUPS kostar 9-14 procent mindre
Šn kapselvarianten. Skillnaden mellan MUPS-tabletterna och de billigare
parallellimporterade kapslarna Šr endast 3-9 procent. AstraZeneca motiverar
prissŠttningen med att de har mindre tillverkningskostnader fšr tablettformen jŠmfšrt med
originalets kapselform. Det Šr mšjligt att tillvara ta den aktiva substansen omeprazol
effektivare med Losec MUPS. Produktionskostnaderna utgšr en relativt liten del av
totalkostnaderna och med ett objektivt synsŠtt stavas nog anledningen till det lŠgre priset
parallellimporthotet. AstraZeneca uppnŒr en bŠttre prisharmonisering med Losec MUPS
samtidigt som det lŠgre priset motverkar parallellimporten.65
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4.5.2. Parallellimport- en frŒga fšr rŠtten
Det svenska LŠkemedelsverket har som fšrsta myndighet i vŠrlden godkŠnt att en kopia av
AstraZenecas Losec fŒr marknadsfšras, detta trots att patentet inte gŒr ut fšrrŠn Œr 2003.
Enligt LŠkemedelsverket har man inte tagit stŠllning i patentfrŒgan, utan endast beslutat i
frŒgan ršrande godkŠnnande av generika. Den generiska produkten skall marknadsfšras av
ett dotterbolag till tyska Merck som dessutom Šr en mŠrkeskonkurrent till AstraZeneca.
Dotterbolaget sŠger sig inte ha nŒgon avsikt att omedelbart lansera kopian av Losec pŒ
marknaden. AstraZeneca har stŠmt bolaget fšr patentintrŒng. Samma sak intrŠffade nŠr
tvŒ amerikanska generikatillverkare lŠmnade in ansškningar om att fŒ salufšra ett
lŠkemedel dŠr omeprazol, generiskt fšrskrivningsnamn pŒ Losec utgjorde en del. Patentet
pŒ Losec i USA lšper ut redan Œr 2001. Till skillnad frŒn det svenska regelverket innebar
den i USA gjorda stŠmningen att lŠkemedelsmyndigheten, FDA lade de generiska
fšretagens ansškningar pŒ hyllan till patenttiden lšpt ut.
Den svenska patentstriden Šr om Šn mer tilltrasslad dŒ AstraZeneca har slutat
marknadsfšra Losecs originalkapslar, utan salufšr nu endast den nya beredningsformen
Losec MUPS pŒ den svenska marknaden. LŠkemedelsverket fšrsškte i hšstas stoppa
parallellimporten av Losec i kapselform, som tagit en signifikant del av den svenska
marknaden med hŠnvisningen till att ursprungsprodukten inte lŠngre har nŒgot
godkŠnnande. LŠkemedelsverket har fŒtt mycket kritik fšr detta bl.a. av lŠnsrŠtten i
Uppsala, som betonar att Sveriges medlemskap i EU stŠller nya hšga krav pŒ flexibilitet.
Domen Šr šverklagad men tillsvidare Šr det fritt fram fšr parallellimportšrerna att
fortsŠtta med sin verksamhet. Detta har šppnat dšrren fšr godkŠnnandet av den generiska
produkten, eftersom detta krŠver att en motsvarande ursprungsprodukt finns pŒ
marknaden. LŠkemedelsverkets šverklagan skall inte ses som ett fšrsšk att hindra
parallellimport och tillgŒng pŒ billiga lŠkemedel. Anledningen till verkets šverklagan har
istŠllet sin fšrklaring i att domen anses fŒ ÒsvŒršverskŒdliga konsekvenser fšr
patentsŠkerhetenÓ. Vinner lŠkemedelsverket i hšgre instans stoppas parallellimporten och
inga nya godkŠnnande fšr generisk Losec i kapselform kan ges utšver det som redan givits.
Detta givna tillstŒnd kan ej Œterkallas, vilket kan innebŠra att Mercks dotterbolag kan bli
ensam pŒ marknaden med Losec i form kapslar. Detta godkŠnnande kan Šven anvŠndas i
andra europeiska lŠnder med stšd av EU-reglerna. AstraZeneca kan med andra ord fŒ
svŒrigheter att fšrsvara patentet.66
4.6. AllmŠnt om varumŠrkesskydd
Syftet med varumŠrket Šr att skydda fšretagets goodwill och kopplingen till kundkretsen.
Juridiskt Šr det endast sjŠlva varumŠrket som Œtnjuter rŠttligt skydd. Med nŒgra fŒ
undantag fšr de mest kŠnda varumŠrkena Šr det fšrst nŠr ett varumŠrke placeras i ett
sammanhang som det fŒr nŒgon betydelse.67 PŒ sŒ sŠtt skiljer sig varumŠrket frŒn švriga
immaterialrŠttigheter. Patentet skyddar en viss uppfinning, dŠr uppfinningen har direkt
vŠrde i sig sjŠlv. VarumŠrket skiljer sig vidare genom att inte vara tidbegrŠnsat, utan kan i
princip vara fšr evigt dŒ varumŠrkesrŠtten i sig inte skapar nŒgot produktmonopol. En
lŠkemedelsprodukt Œtnjuter sŒledes varumŠrkesskydd Šven sedan ett eventuellt patent lšpt
ut. VarumŠrkesrŠtten Šr universell till skillnad frŒn švriga immaterialrŠtter, men territoriell
i de avseendet att det Šr det land dŠr registrering har skett som sŠtter upp de yttersta
villkoren fšr dess skydd.68
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En varumŠrkesrŠtt uppkommer antingen genom registrering eller inarbetning. Ett
varumŠrke anses inarbetat nŠr det hŠri landet inom en betydande del av den krets till
vilken det riktar sig Šr kŠnt som beteckning fšr de varor som tillhandahŒlls under
kŠnnetecknet. Ett varumŠrke, kŠnnetecken kan ta sig uttryck pŒ en rad olika sŠtt dels i
form av ordmŠrken, bokstavs- och sifferkombinationer, figurmŠrken, slogans och varuoch fšrpackningsutstyrslar.69
4.6.1. VarumŠrkesskyddets funktion
VarumŠrket Šr ett kŠnnetecken och dess grundlŠggande funktion Šr att sŠrskilja ett visst
fšretags varor eller tjŠnster frŒn andra fšretags produkter. KŠnnetecknet blir ett
konkurrensmedel mellan nŠringsidkare dŠr fšretagens fšrhoppning Šr att varumŠrket skall
frŠmja avsŠttningen av deras produkter. VarumŠrket har ocksŒ funktionen som
fšrbindelselŠnk mellan producenten och konsumenten. PŒ sŒ sŠtt ges konsumenten
mšjlighet att identifiera en viss produkt, dess typ och kommersiella ursprung.
Konsumenten har fšrvŠntningar pŒ produkten och dess kvalitet, skulle dessa fšrvŠntningar
inte motsvaras Šr risken šverhŠngande att fšretaget mister stora delar av sin kundkrets.70
Fšr konsumenten fyller varumŠrket en viktig garantifunktion. NŠr man kšper ett
originallŠkemedel betalar man ocksŒ fšr den kvalitetssŠkring som fšljer med ett visst
varumŠrke och det bolag som innehar detta.
Ett vŠlkŠnt och etablerat varumŠrke representerar enorma ekonomiska vŠrden. I fšrsta
hand i fšrhŒllande till de produkter som de har blivit kŠnt fšr men Šven ett egenvŠrde som
strŠcker sig betydligt lŠngre Šn sŒ. Detta egenvŠrde kan utnyttjas i andra sammanhang och
kopplas till nya produkter som egentligen har ett vagt eller inget samband alls med de
ursprungliga produkterna. Skyddet av varumŠrken leder pŒ lŒng sikt till att
konsumenternas valmšjligheter samt effektiviteten škar. Det gšr det mšjligt att
konkurrera med egenskaper som inte direkt syns pŒ produkten, sŒ som funktion.
VarumŠrkesrŠtten hindrar inte ett fšretag frŒn att salufšra en likadan produkt som
konkurrenterna, sŒ lŠnge den Šr omŠrkt eller mŠrkt med ett annat varumŠrke.
4.6.2. VarumŠrkesskyddet inom lŠkemedelsbranschen
VarukŠnnetecken fšr lŠkemedel utgšr en sŠrskild kategori beroende pŒ de allvarliga risker
fšr liv och hŠlsa som en eventuell fšrvŠxling av lŠkemedel kan innebŠra. Detta har
inneburit att man i fšrarbetena har uttalat att en strŠngare praxis skall upprŠtthŒllas vid
likhetspršvningen av lŠkemedelsmŠrken Šn pŒ švriga omrŒden. Denna strŠngare praxis
kŠnns tŠmligen urholkad mot bakgrund av att de sŠrskilda hŠlsorisker som kan uppstŒ
genom fšrvŠxling av namn pŒ lŠkemedel endast beaktas av LŠkemedelsverket. Detta
statliga verk mŒste godkŠnna namnet pŒ lŠkemedelsprodukten innan den fŒr bšrja
anvŠndas.71
De varukŠnnetecken som tveklšst tilldrar sig stšrst intresse inom lŠkemedelsbranschen Šr
ordmŠrken i form av lŠkemedelsproduktens namn pŒ marknaden samt lŠkemedlets varuoch fšrpackningsutstyrsel. Tillverkarna av generika fšrsšker inte bara efterlikna
originalproduktens medicinska egenskaper utan strŠvar Šven efter att nŒ en namnlikhet
och snarlik varu- och fšrpackningsutstyrsel med densamma. Denna strategi šppnar upp
intressanta frŒgor framfšrallt kring sŠrskiljningsfšrmŒgan ršrande varu- och
69
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fšrpackningsutstyrseln. Fšrpackningsutstyrseln fŒr i detta avseende anses vara sekundŠr dŒ
frihŒllningsbehovet Šr mindre fšr fšrpackningar. VarukŠnnetecken som kan hŠrledas ur
varuutstyrseln Šr av sŠrskilt intresse i det avseendet dŒ lŠkemedelsproduktens form inte
fšljer av dess art dvs. i de fall inte produkten krŠver en viss form eller egenskap fšr att
uppnŒ ett tekniskt/medicinskt resultat. €r detta fallet fšreligger det hinder fšr registrering
av den inarbetade varuutstyrseln.72
AstraZenecas magsŒrsmedicin Losec Šr en storsŠljare vars varumŠrke Šr vŠlkŠnt inom
vŠrldskretsen vad gŠller sŒvŠl fšrsŠljningsnamn som varuutstyrsel. Signifikant fšr
lŠkemedlets utformning Šr dess tvŒfŠrgade (gul och ršd) drageŽkapsel. DragŽkapseln har
sŠkerligen en vetskapligt bekrŠftad funktion, men trots detta torde det vara svŒrt fšr en
tillverkare av generika att registrera och salufšra en liknande kapsel, i vart fall tvŒfŠrgad
oberoende av fŠrgkombination. AstraZeneca har med Losec kapselns speciella utformning
och utseende skapat ett starkt och utprŠglat varumŠrke.
4.7. AllmŠnt om upphovsrŠttsligtskydd
UpphovsrŠtten utgšr immaterialrŠttens andra hšrnsten och dess syfte Šr att vŠrna om den
som skapat ett konstnŠrligt eller litterŠrt verk. Spektrumet av vad som anses vara
skyddsvŠrt Šr mycket brett och som utgŒngspunkt omfattas alla verk som uppnŒr
verkshšjd. Kravet pŒ verkshšjd Šr tŠmligen lŒgt stŠllt, vilket innebŠr att majoriteten av
alla konstnŠrligt eller litterŠrt skapad verk anses skyddsvŠrda. UpphovsrŠtten Šr i likhet
med patentrŠtten, men till skillnad frŒn varumŠrkesrŠtten tidsbestŠmd. Det
upphovsrŠttsliga skyddet strŠcker sig femtio Œr efter dagen dŒ upphovsmannen avled.73
4.7.1. UpphovsrŠttens betydelse inom lŠkemedelsbranschen
Det industriella rŠttsskyddet Šr utan tvekan det fšr lŠkemedelsbranschen mest
betydelsefulla. UpphovsrŠtten har hittills varit av underordnad betydelse men i takt med
škad konkurrens och allt hŒrdare fšrsŠljningsklimat pŒ lŠkemedelsmarknaden har
innovationsfšretagen blivit alltmer medvetna om men framfšrallt nyfikna pŒ det
upphovsrŠttsliga skyddets mšjligheter. Det som Šr av speciellt intresse ur ett
innovationsfšretags synvinkel Šr huruvida patientjournaler, datafiler och annan medicinsk
dokumentation omfattas av upphovsrŠtten. Det torde vara alldeles klart att den/ de
lŠkemedelsfšretag som skapat dessa journaler etc. har upphovsrŠtten till de samma.
Intresset riktas istŠllet till frŒgan om eventuellt intrŒng i detta fšretags ensamrŠtt. Kan ett
lŠkemedelsfšretag som tillverkar generika efter originalpatentets utgŒng producera och
salufšra ett identiskt lŠkemedelspreparat utan att samtidigt begŒ upphovsrŠttsligt intrŒng?
Denna frŒga Šr svŒr att besvara men det borde vara mšjligt fšr tillverkaren av generika att
reproducera lŠkemedelsprodukten utan att begŒ nŒgot sŒdant intrŒng, men det torde Œ
andra sidan vara svŒrt fšr den samme att bevisa eller hŠvda medicinska effekter hos sin
produkt utan att begŒ intrŒng i upphovsrŠtten. Detta beror pŒ att generikatillverkaren av
ekonomiska skŠl inte sjŠlv utfšr nŒgra kliniska studier eller nŒgon annan form av
medicinskt dokumentation. Fšr att bevisa dessa medicinska effekter mŒste tillverkaren av
generika sŒledes anvŠnda sig av den av den forne patentinnehavaren skapad
dokumentation vilket skulle kunna leda till upphovsrŠttsligt intrŒng. NŒgot sŒdant fall, Šr
mig veterligen inte avgjort och det Šr sŒledes endast mšjligt att spekulera i dess utgŒng.
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4.8. ImmaterialrŠttens strategiska betydelse šver tiden
Efter att kort ha presenterat de fšr lŠkemedelsbranschen mest centrala ensamrŠtterna kan
man enkelt konstatera att de rŠttigheter som emanerar ur immaterialrŠtten Šr mycket
viktiga fšr innovationsfšretaget. En beskrivning och analys av deras strategiska betydelse i
strŠvan att fšrlŠnga ett lŠkemedels ensamposition fšljer i nŠsta avsnitt. Det Šr emellertid
inte bara vid den faktiska utgŒngen av patentet som dessa skydd/rŠttigheter Šr av stor
taktisk vikt utan Šven vid ett lŠkemedels tillkomst samt under tiden fšr exklusivitet. De
patentstrategier som tillŠmpas initialt vid lŠkemedlets tillkomst kommer att prŠgla tiden
fšr exklusivitet men framfšrallt pŒverka innovationsfšretagets mšjligheter nŠr patentet
lšper ut. Det Šr sŒledes inte mšjligt att ge en rŠttvisande analys av ett enskilt
lŠkemedelsfšretags mšjligheter, att reellt eller indirekt fšrlŠnga sin ensamposition vid
originalpatentets utgŒng utan att beakta de strategiska patent som omgŠrdar produkten,
samt studera de hŠndelser och den utveckling som legat fšr handen under tiden fšr
exklusivitet.
4.8.1. Arbete som betalar tillbaka
Ett innovationsfšretag som Šr vŠl fšrberett och som har en i frŒn bšrjan noggrant planerad
patentstrategi har bŠttre fšrutsŠttningar att behŒlla sin position pŒ lŠkemarknaden vid
patentets utgŒng. Som exempel kan nŠmnas att en patentinnehavare som har arbetat
mycket med texten i sin patentansškan eller NCE74 har redan skapat sig ett bŠttre lŠge, dŒ
man tŠppt till kryphŒl som annars konkurrenterna senare skulle kunna utnyttja. Det Šr
Šven viktigt att innovationsfšretaget vid lŠkemedlets tillkomst fšrfogar šver
substanspatent, formuleringspatent och strategiska patent som šverlappar varandra fšr att
pŒ sŒ sŠtt fšrsvŒra konkurrenternas handlingsfrihet. Det Šr inte ovanligt att ett
lŠkemedelpreparat omgŠrdas av ett tjugotal kringliggande patent. Innovationsfšretagets
mŒlsŠttning Šr att stŠnga ute konkurrenterna, dvs. de skall begŒ intrŒng varje gŒng de Šr i
ÓnŠrhetenÓ av lŠkemedelsprodukten. Utšver att besitta ett patentrŠttsligt skydd som Šr
gŒngbart šver tiden sŒ Šr det viktigt att frŒn lŠkemedlets tillkomst ha en
komplimenterande varumŠrkesstrategi. Denna tar sig oftast uttryck genom fšrpackningar
och produkter med sŠrprŠglat utseende, samt genom strategiska produktnamn. Tiden fšr
exklusivitet Šr inte bara vikig ur ekonomisk synpunkt utan Šven ur strategisk, dŒ
innovationsfšretaget under denna tid har mšjlighet att bygga upp ett starkt
varukŠnnetecken och skaffa nšdvŠndig goodwill.
Sammanfattas detta resonemang ser vi att patentstrategier och fšr all del
varumŠrkesstrategier Šr av mycket intrikat karaktŠr, dŒ de mŒste vara effektiva vid sŒvŠl
lŠkemedlets tillkomst, som under ensampositionen samt vid den exklusiva periodens
utgŒng. Detta Šr ett dilemma som innovationsfšretaget mŒste vara uppmŠrksam pŒ nŠr
man sšker patent i initialskedet. Ett lŠkemedelsfšretags patentstrategi Šr sŒledes ingen
succŽ fšrrŠn den har visat sig klara av alla tidsintervaller.
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5. ATT F…RL€NGA ETT L€KEMEDELS ENSAMPOSITION
Detta kapitel har fšr avsikt att behandla mšjligheterna att fšrlŠnga en ensamposition fšr ett lŠkemedel.
HŠr redogšrs fšr och analyseras de Ópost patent strategiesÓ som Šr gŒngbara fšr att maximera en
lŠkemedelsprodukts avkastning samt deras mšjlighet att hŒlla ner den generiska konkurrensen till ett
minimum. Fšr att genomgŒngen skall bli sŒ realistisk och lŠttfšrstŒlig som mšjligt har fšrfattaren valt
att i vissa delar fšlja en enskild lŠkemedelsprodukts, den storsŠljande magsŒrsprodukten Losecs šde.
GenomgŒngen kommer att vara kronologisk, den kommer med andra ord behandla ett verkligt fšrlopp,
dŠr patentstrategierna kompletterar men ocksŒ avlšper varandra.
5.1. Patentstrategins bestŒndsdelar
NŠr ett patent vŠl gŒr ut Šr det sŒ fritt fram fšr konkurrenter med generiska produkter att
komma in pŒ marknaden. Fšr innovatšren gŠller det att skydda sin produkt med en sŒ
kallad Ópost patent strategyÓ. Strategin bygger huvudsakligen pŒ tre delar, mšjligen fyra dŠr
den fjŠrde blir allt vanligare, men i det lŠngsta undviks. I fšrsta hand strŠvar
patentinnehavaren efter att maximera de nuvarande affŠrerna med produkten. Del tvŒ
bestŒr i att fŒ fram en efterfšljare till originalprodukten i anslutning till patentets utgŒng.
Som ett tredje ben i strategin kommer innovatšren fšrsvara sitt patent juridiskt. Den
fjŠrde delen skulle vara att sjŠlv introducera ett generiskt substitut/komplement till
originalprodukten. Dessa fyra delar har ett inbšrdes kronologiskt fšrhŒllande dŠr strategins
tredje del lšper parallellt, men framfšrallt tar vid nŠr de tvŒ fšrsta delarna Šr uttšmda.
Den fjŠrde bestŒndsdelen kan tillŠmpas parallellt, men anvŠnds vanligtvis bara i de fall dŒ
de andra strategierna har varit fruktlšsa. En sŒdan egen lansering av generika ses dŒ som
ett nšdvŠndigt ont.
Strategierna Šr framfšrallt olika i det avseendet att de bygger pŒ olika element, men de
skiljer sig Šven ur effektivitets synpunkt. Med element menas att strategierna kan vara
uppbyggda kring olika faktorer som priset, produkten, patentet, varumŠrket o.s.v.
Strategierna skiljer sig Šven Œt vad gŠller ekonomisk och rŠttslig effekt. En del vidtagna
ŒtgŠrder Šr vŠldigt resurskrŠvande. Dessa mer resurskrŠvande strategier fŒr
erfarenhetsmŠssigt ett bŠttre utfall. I vissa fall kan strategier fŒ mindre angenŠma rŠttsliga
efterspel. HŠr Œsyftas framfšrallt de tillfŠllen dŒ den generiska delen av
lŠkemedelsindustrin hŠvdar samt fŒr gehšr fšr att innovationsfšretagens handlande strider
emot konkurrensrŠttens regler om dominerande stŠllning.
5.2. Att maximera avkastningen pŒ den nuvarande produkten
Under en storsŠljande lŠkemedelsprodukts exklusiva period Šr konkurrensen relativt mŠtt
liten inom segmentet. NŠr patentet sedan lšper ut Šndras fšrutsŠttningarna bland annat
genom konkurrensen frŒn generika, men mŒlsŠttningen Šr forfarande densamma att
maximera avkastningen pŒ den nuvarande produkten. Strategierna Šr mestadels av
kortsiktig natur, de tenderar att fšrdršja konkurrenternas intrŠde pŒ marknaden, snarare
Šn att vara bestŒende. Genom att strategiskt fšrlŠnga kontrakt med leverantšrer och
fšrsŠljare samt tillŠmpa lŠmpliga prisstrategier finns fšrutsŠttningar att dŠmpa den
generiska konkurrensen pŒ kort sikt, samtidigt som mšjlighet till ytterligare
vinsthŠmttagningar finns.
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5.2.1. Avtalsfšrbindelser som strŠcker sig efter patentets utgŒng
MŠrkesfšretagen Šr angelŠgna att teckna ny fšrsŠljningsavtal eller i vart fall fšrlŠnga
befintliga sŒdana i nŠra anslutning till originalpatentets utgŒng. Genom att innan
patenttidens utgŒng skriva kontrakt med fšrsŠljare, kšpare som strŠcker sig Šven efter
patentets utgŒng, reduceras den totala efterfrŒgan genom att andelen potentiella kunder
inom det generiska segmentet minskar. MŠrkesfšretaget har dŠrmed mšjlighet att sŠlja sitt
originallŠkemedel till ordinarie pris till dessa kontraktsbundna kšpare Šven efter patentets
utgŒng. Eftersom kontraktet fortfarande lšper, dŒ generikakonkurrenterna lanserar sina
billigare kopior, Šr dessa kšpare ofšrmšgna att byta till den ekonomiskt mer fšrdelaktiga
produkten. Innovationsfšretaget kan sŒledes fortsŠtta att sŠlja sin dyrare originalprodukt
till dessa kontraktsbundna kunder och behšver inte oroa sig fšr att dessa byter till
generiska produkter sŒ lŠnge avtalsfšrbindelsen gŠller.75
I de fall innovationsfšretaget tvingas anvŠnda sig av en egen generisk introduktion, fšr att
fŒ bukt med den generiska konkurrensen, kombineras den vanligen med strategiska avtal/
kontraktfšrbindelser. Genom att lansera en generisk form av ett mŠrkeslŠkemedel innan
patenttidens utgŒng ges innovationsfšretaget mšjlighet att genom kontrakt ÒlŒsa in prisetÓ
fšr produkten. Med detta fšrfarande skaffar man sig konkurrensfšrdelar och lŠkemedlet
blir Šven vinstgivande efter den exklusiva periodens utgŒng. Med begreppet ÒlŒsa in prisetÓ
menas att innovationsfšretaget tar ut ett hšgre pris pŒ sitt generiska substitut jŠmfšrt med
sina generiska konkurrenter men ett lŠgre pris Šn fšr sin originalprodukt.
Patentinnehavaren har alltjŠmt monopol vid introduktionen av sitt egna generiska
substitut och genom fšrsŠljningskontrakt som strŠcker sig lŠngre Šn tiden fšr patentet kan
innovatšren fšrsŠkra sig om fortsatta intŠkter. Kšparna binds sŒledes till mŠrkesfšretagets
generiska produkt som Šr billigare Šn dess original, men Šr Šven hŠr ofšrmšgna att anvŠnda
en annan generisk produkt efter originalpatentets utgŒng, trots att den sŠljs till ett
fšrdelaktigare pris Šn innovationsfšretagets generiska substitut. Skulle den
kontraktsbundne šnska att anvŠnda sig av ett annat generiskt preparat fŒr han vŠnta tills
kontraktet lšpt ut, skulle detta ske innan kommer innovationsfšretag gšra ansprŒk pŒ
ersŠttning fšr kontraktsbrott.
MŒnga menar i allmŠnhet, fšresprŒkarna fšr den generiska industrin i synnerhet, att den
forne patentinnehavaren genom Òpredatory-pricingÓ och kontraktsfšrbindelser i samband
med egen generisk introduktion, innan den exklusiva perioden Šr till Šnda, erhŒller
otillbšrliga konkurrensfšrmŒner. Detta dŒ mŠrkestillverkarna har betydligt stšrre
finansiella resurser Šn sina generiska konkurrenter och dŒ en mŠrkestillverkare inte skulle
engagera sig i denna typ av aktiviteter om de inte visste att vinsterna skulle šverstiga
kostnaderna. FšresprŒkarna fšr den generiska sektorn menar att dessa tvŒ faktorer
uppmuntrar till ett, ur deras synpunkt otillbšrligt upptrŠdande. PŒ lŠkemedelsmarknaden
dŠr generiska produkter fšrhŒllandevis lŠtt kan lanseras efter patentets utgŒng, kommer
mŠrkestillverkarna genom en egen lansering av generika fšre patentets utgŒng, fšrsaka
monopolvinster pŒ kort sikt fšr att istŠllet skaffa sig generiska vinster, men Šven styrka
inom bŒda segmenten pŒ lŒng sikt.76 Innovationsfšretagen Šr tvungna att arbeta efter
denna strategi dŒ den škade prismedveten, hos sŒvŠl fšrskrivare i form av statliga
restriktioner och subventioner som hos allmŠnheten, har inneburit en fšrflyttning av
marknadsandelar frŒn mŠrkesindustrin till den generiska sektorn.
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5.2.2. Strategisk prissŠttning
Ett flertal ekonomiska modeller visar att dominanta lŠkemedelsfšretag fšretag i vissa fall
anvŠnder lŠgre prissŠttning fšr att švertyga sina potentiella rivaler om att de har lŠgre
kostnader.77 Det har visat sig att sŒ inte behšver vara fallet, utan att det endast Šr en del
av den psykologiska krigsfšring som rŒder mellan mŠrkesledande lŠkemedelsfšretag och
den generiska delen av industrin. Genom den hŠr sorten av signaler kan man skrŠmma bort
konkurrenterna frŒn marknaden eller i vart fall fŒ dem att byta segment. Dessa strategier
ger de generiska fšretagen en indikation om att marknadsledarna kommer att vara
aggressiva i sitt agerande Šven i framtiden.
Det gŠller fšr patentinnehavaren att vŠlja en prisstrategi som inte strider mot
konkurrensrŠtten, framfšrallt dess regler om missbruk av dominerande stŠllning. Samtidigt
Šr det viktigt att man vŠljer en prisstrategi som har šnskade konkurrenseffekter. Det har
visat sig vara en hŒrfin skillnad mellan en lyckosam prisstrategi och en som anses stŒ i strid
med gŠllande konkurrenslagstiftning. LŠkemedelsfšretagen som innehar patent Šr
medvetna om problematiken med missbruk av dominerande stŠllning och fšrsšker i
mšjligaste mŒn undvika priset som en del i konkurrensstrategin. I den utstrŠckning de ŠndŒ
anvŠnder prissŠttning som en del av konkurrensstrategi, Šr de vanligaste tillvŠgagŒngssŠtten
det som fšljer. LŠkemedelsfšretagen som tillverkar mŠrkesprodukten reducerar under en
tidsperiod sitt priser pŒ originalprodukten. Denna sŠljs nu till ett betydligt lŠgre pris, fullt
jŠmfšrbart med priset fšr motsvarande lŠkemedel med generiskt ursprung, istŠllet fšr de
tidigare monopolpriserna. Prisreduktionen har fšr avsikt att eliminera nuvarande men
framfšrallt framtida konkurrenter. De generiska konkurrenterna drar sig frŒn att ta upp
kampen med mŠrkesledaren, dŒ dessa har svŒrt att konkurrera med nŒgot annat medel Šn
priset.
5.3. En ny fšrbŠttrad produkt- fšrlŠngt patent
Den otvivelaktigt mest framgŒngsrika och attraktiva lšsningen, fšr att švervinna den
tilltagande konkurrensen Šr en fšrlŠngning av den exklusiva perioden. Fšr att patentet
skall
kunna
fšrlŠngas
krŠvs
att
antingen
produktionsprocessen
eller
beredningen/substansen som sŒdan skiljer sig Œt frŒn den redan befintliga. Den nya
produkten eller substansen mŒste vara fšrbŠttrad jŠmfšrt med den tidigare, kravet pŒ
verkshšjd mŒste vara uppfyllt. Det i patentinstitut obligatoriska nyhetskravet mŒste ocksŒ
vara uppfyllt, med andra ord man mŒste vara fšrst med fšrbŠttringen. Det Šr det
fšrstnŠmnda kriteriet om huruvida verkshšjd har uppnŒtts eller inte som brukar skapa
osŠkerhet.
Det Šr innovationsfšretaget, patentinnehavaren som har att pŒvisa den nya produktens
fšrbŠttrade egenskaper. En fšrbŠttring, en effektivare produkt kan nŒs pŒ diverse sŠtt med
varierande framgŒng och kostnad. Det optimala Šr att kunna framstŠlla ett substitut till
det tidigare patentskyddade lŠkemedlet med betydligt bŠttre medicinsk verkan. Det Šr
svŒrare att fšrlŠnga patent, fšrbŠttra storsŠljande produkter jŠmfšrt med mer
medelmŒttiga fšrsŠljningssuccŽer. Detta resonemang ter sig tŠmligen klart dŒ ett
storsŠljande lŠkemedel som Losec bevisligen Šr mycket effektivt och sŒledes svŒrare att
fšrbŠttra jŠmfšrt med ett mindre effektivt lŠkemedel. Det Šr svŒrare att nŒ en patenterbar
fšrbŠttring pŒ ett receptbelagt lŠkemedel Šn pŒ ett icke-receptbelagt (OTC, over- the
counter) lŠkemedel. SvŒrighetsgraden fšr att nŒ en fšrbŠttring varierar Šven beroende pŒ
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en rad kemiska och medicinska faktorer. Det har visat sig vara svŒrare att forska och
utveckla lŠkemedelsubstanser inom vissa omrŒden, dŒ djurmodeller saknas och dŒ
cellodlingar ej kan skapas. Dessa faktorer skall inte vidare behandlas, dŒ de strŠcker sig
utanfšr uppsatsens ramar. Skulle det marknadsledande fšretagets forskning inte vara
lyckosam i sin strŠvan att fšrbŠttra originalkompositionens substans, kan fšretaget istŠllet
fšrsška erhŒlla ett nytt patentet genom att modifiera produktionsprocessen.
5.3.1. AstraZenecas perprazol
Ett exempel hŠmtat frŒn verkligheten Šr AstraZenecas framtida strategi fšr att sŠkra
fšrsŠljningen nŠr Losec patentet gŒr ut. Forskningen pŒ AstraZeneca har resulterat i en
utveckling av magsŒrslŠkemedlet Losec. Fšretaget hoppas att deras andra generation av
Losec, deras nya protonpumpshŠmmare perprazol skall fšrhindra konkurrensen frŒn
generika fšretag nŠr patentet gŒtt ut. AstraZeneca kommer att fšrsška styra šver Losecs
patienter till denna nyare produkt. Argumentet fšr preparatbyte Šr framfšrallt den andra
generationens bŠttre effekt, utšver detta fšrvŠntar sig fšretaget en hel del nya patienter
tack vare de nya indikationerna vid behovsmedicinering och lŠkning av magsŒr pŒ en
vecka. Vad gŠller den andra generationens bŠttre effekt finns bara preliminŠra resultat frŒn
de fšrsta kliniska studierna att tillgŒ. Dessa visar att perprazol ger 15 procents bŠttre
utlŠkningsfrekvens pŒ fyra veckor, Šn sin fšregŒngare. Perprazol bestŒr till skillnad frŒn
Losec endast av en av de tvŒ spegelvŠnda omeprazol formerna. Det finns metabola
skillnader, som gšr att fšrhŒllandet mellan dos och effekt skiljer sig Œt mellan preparaten,
till perprazols fšrdel. Det Šr emellertid mšjligt att man kan uppnŒ samma effekt med tre
gŒnger sŒ mycket Losec, men det ŒterstŒr att visa.78
Det Šr just denna frŒga om effektivitet som Šr AstraZenecas trumfkort infšr patentets
utgŒng. De generika fšretag som vill konkurrera med den nya generationen, perprazol,
mŒste dokumentera sŠkerheten av hšgre Losec doseringar Šn de i dag godkŠnda. Detta
bevis, dokumentationsproblem kommer sannolikt hindra stora delar av den tilltŠnkta
generiska konkurrensen. Det finns emellertid inget som hindrar fšretagen som tillverkar
generika att ta fram egen data fšr att matcha AstraZenecas resultat frŒn perprazol. Detta
skulle dock vara mycket kostsamt och innebŠra betydande ekonomiska risker som inte
generikafšretagen Šr villiga att ta.79 Deras fšretagsorganisationer Šr dessutom inte
uppbyggda fšr att Šgna sig Œt den typ av verksamhet som liknar innovationsfšretagens.
Patentmyndigheterna i USA har beviljat AstraZeneca patent pŒ den nya generationen,
perprazol. I Sverige Šr emellertid ansškan avskriven av tekniska skŠl. Patentverket avskrev
AstraZenecas ansškan pŒ patent dŒ fšretaget inte svarade pŒ ett tekniskt fšrelŠggande.
Fšrundersškningar av den svenska ansškan visar att en av AstraZeneca samt det tyska
lŠkemedelsfšretaget BYK Gulden tidigare gjord patentansškan troligen skulle inneburit att
den nya generationen, perprazol, inte skulle kunna patenteras. AstraZeneca fšrhindrade att
denna ansškan blev offentlig genom att inte besvara det fšrelŠggande som utgavs. Detta
resulterade i att hela Šrendet avskrevs och dŠrmed belades med sekretess. Detta Šr en av
innovationsfšretagen mycket vanligt anvŠnd taktik. AstraZeneca har vid ett flertal
tillfŠllen utnyttjat sig av det svenska patentverket som en fšrsta teststation fšr att kunna
erhŒlla en kvalificerad bedšmning av en ny uppfinning, preparat. Efter patentverkets
bedšmning fšrsšker AstraZeneca ŒtgŠrda de eventuella brister som patentverket hittar i
patentansškan och gŒr sedan vidare med ansškningarna internationellt. AstraZeneca har i
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och med den beviljade patentansškan i USA rŠtat ut de frŒgetecken som fanns vid den
svenska ansškan. De beviljade internationella ansškningarna visar pŒ att fšretaget lyckats
visa att den nya generationen, perprazol (S-omeprazol), Šr en ny uppfinning som vŠsentligt
skiljer sig frŒn vad som tidigare varit kŠnt.80
5.3.2. En konkurrenskraftig produkt efterstrŠvas
Det Šr en sak att fŒ en lŠkemedelsfšrbŠttring godkŠnd hos LŠkemedelsverket och att
erhŒlla fšrlŠngt patent hos Patent- och Registreringsverket men en helt annan att fŒ den
nya produkten konkurrenskraftig i fšrhŒllande till de nya generiska alternativen. De
generiska fšretagens kopior kommer att finnas pŒ marknaden vid patentets utgŒng till ett
betydligt lŠgre pris Šn originalprodukten. Det forskningsintensiva fšretaget kommer
fšrmodligen tvingas till en marginell hšjning av priset pŒ den fšrbŠttrade produkten fšr att
tŠcka de utvecklingskostnader som man behšvt lŠgga ner fšr att nŒ det fšrbŠttrade
resultatet men framfšr allt fšr att kompensera de intŠkter som fšretaget fšrlorar till de
generiska segmentet. Man kan utgŒ frŒn att priset kommer vara hšgre eller i vart fall
identiskt med den tidigare originalprodukten. Det Šr av yttersta vikt fšr det
mŠrkesledande fšretaget att lyckas marknadsfšra den nya fšrbŠttrade produkten pŒ ett bra
sŠtt. Fšretaget kan inte ta fasta pŒ priset, utan det gŠller istŠllet att gšra kunderna, oftast
lŠkarna medvetna om det nya effektivare lŠkemedlets, suverŠnitet. En šverlŠgsenhet hos
den nya lŠkemedelsprodukten som motiverar det hšgre priset. Genom en god, saklig och
informativ marknadsfšring, varumŠrkeslojala kunder och en bra produkt skall det
marknadsledande fšretaget lyckas behŒlla sin stŠllning pŒ marknaden, kanske till och med
fšrbŠttra den trots ett hšgre pris per enhet.
Ett vŠlrenommerat innovationsfšretag med sitt starka varumŠrke kan med en marginell
fšrŠndring av originalprodukten fŒ kšparen, konsumenten eller fšrskrivaren att vŠlja
denna modifierade produkt, mycket tack vare den goodwill fšretaget byggt upp.
Vetskapen om att produkten hŠrstammar frŒn det fšretag som skapat originalprodukten
inger fšrtroende, men samtidigt fšrhoppningar om att den modifierade utgŒvan har Šnnu
bŠttre verkan och besitter Šn mer skonsamma egenskaper i fšrhŒllande till originalet. De
fšrbŠttrade egenskaperna behšver endast vara marginella fšr att den som skall konsumera
preparatet ska vŠlja detta modifierade preparat framfšr en billigare generisk kopia av
originalprodukten. Det finns dock ett anvŠndarsegment som šverger mŠrkesprodukten fšr
den billigare generiska kopian av originalet. Det segment som Šven i fortsŠttningen
kommer att anvŠnda sig av mŠrkesprodukten Šr inte lika priskŠnsligt till sin natur utan ser
istŠllet till lŠkemedlets kvalitŽ och funktion. Det anser att den patenterade produkten i
fšrsta skedet hšll hšg kvalitŽ och motsvarade deras fšrvŠntningarna. De ser ingen
anledning att betvivla att den nya modifierade produkten skulle vara sŠmre, utan snarare
att den kommer motsvara de hšgt stŠllda fšrvŠntningarna. Detta segment bestŒr av
varumŠrkeslojala anvŠndare som sŠtter stort vŠrde pŒ produktens ursprung. Denna krets
av lojala anvŠndare utgšr en nšdvŠndig grund fšr mŠrkesfšretaget nŠr de ger sig in i
konkurrensen med de generiska fšretagen.
Historiskt har varumŠrkeslojaliteten varit relativt sett stšrre inom lŠkemedelsbranschen, i
fšrhŒllande till andra branscher, men i takt med en sŠmre ekonomisk situation tenderar
priset att bli en allt mer avgšrande faktor. Den nya utformningen av lŠkemedlet mŒste
rimligtvis anses vara sŒ mycket bŠttre Šn den generiska kopian, av originalet, att den
motiverar ett hšgre pris.
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5.3.3. Olika sŠtt att fšrŠndra originalprodukten
Strategier som tar fasta pŒ fšrbŠttring och effektivisering av lŠkemedelsprodukten kan ta
sig uttryck pŒ mŒnga sŠtt. Utšver ett nytt patent eller fšrlŠngning av patent tack vare en
fšrbŠttrad, modifierad lŠkemedelsubstans eller formula finns en rad andra strategier som
bygger pŒ produkten som sŒdan. En utveckling av originalpatentet kan innebŠra
fšrŠndrade injiceringsvŠgar och dosering. LŠkemedelsindustrin har i fšrŠndring av dosering
utvecklat en strategi som inte fšr med sig nŒgra direkta konsekvenser, i form av škade
kostnader fšr fšretaget, men fšrŠndringen kan emellertid visa sig fŒ positiva effekter pŒ
patientens hŠlsa. Det Šr av stor vikt att de fšrŠndrade injicerings eller
doseringsfšrŠndringarna faktiskt fyller en funktion sŒ att inte lŠkemedelsfšretaget fšrlorar
sin trovŠrdighet. Konkurrensstrategin bygger helt enkelt pŒ att man Šndrar doseringen av
ett redan kŠnt lŠkemedel. Fšretaget lanserar produkten som en ny šverlŠgsen produkt.
Hursomhelst en dosering med en tablett dagligen istŠllet fšr tvŒ till tre gŒnger om dagen Šr
klart mycket smidigare och bŠttre fšr patienten/kunden. Oftast existerar ingen skillnad
vad gŠller den medicinska effekten, men det Šr helt uppenbart att produkten Šr mer lŠtt
sŒld och mer tilltalande pŒ grund av sin smidigare dosering.
Fšrutom den patenterbara fšrŠndringen som Šndrad dosering ger Šr det vanligt
fšrekommande med en utveckling av injiceringsvŠgarna, fšr mŠrkesledande lŠkemedel nŠr
den exklusiva perioden Šr till Šnda. Som exempel kan nŠmnas att man Šndrar frŒn ett
tidigare anvŠnt injiceringsfšrfarande med sprutor till ett smidigare och fšr
patienten/kunden mer vŠlkommen ordning i tablettform. En sŒdan fšrŠndring skulle
kunna rendera i ett nytt patent och samtidigt leda till en škning av lŠkemedlets
anvŠndbarhet vilket kan leda till en tŠnkbar fšrsŠljningsškning.81 Syftet med ett nytt
doserings- eller injiceringsfšrfarande Šr ofta att betona att det finns en skillnad mellan
mŠrkeslŠkemedlet och den generiska produkten. Studier visar att en ny injiceringsform
minskar risken fšr att kunderna skall uppfatta produkterna som likvŠrdiga.82
MŠrkesledarna har i sina fšrbŠttringar i form av nya injicerings- och doseringar ett
konkurrensmedel som mŒste anvŠndas som motvikt till en generisk billigare kopia av den
tidigare originalprodukten.
Ett exempel pŒ fšrŠndringar av originalet, hŠmtat frŒn praktiken Šr AstraZenecas
konkurrensstrategi kring sin storsŠljare Losec, dŠr man differentierat ursprungslŠkemedlet.
Orsaken Šr framfšrallt att AstraZeneca vill fŒ bukt eller i vart fall lindra den fšr fšretaget
mindre angenŠma parallellimportsituation som rŒder inom EU i dagslŠget. (se avsnittet om
parallellimport)
En fšrlŠngning av patentet kan faktiskt i vissa fall erhŒllas utan att lŠkemedelsprodukten
fšrŠndras. Ett sŒdant exempel Šr den sex mŒnader lŒnga fšrlŠngning av substanspatentet
fšr Losec som AstraZeneca rŠknar med i USA som belšning fšr att fšretaget har verifierat
preparatets positiva effekter Šven fšr barn.83
5.4. Att fšrsvara sitt patent juridiskt
Att bygga upp strategier kring immaterialrŠttsliga sŒvŠl som andra rŠttsliga regler fšr att
Œstadkomma en fšrlŠngning av sin ensamposition blir allt vanligare. Dessa juridiska
strategier fšr att fšrlŠnga ensampositionen Šr effektiva, men oftast av tillfŠllig natur, de
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tenderar att endast fŒ bukt med den generiska konkurrensen pŒ kort sikt. Denna extra tid
av exklusivitet Šr emellertid som vi tidigare konstaterat av mycket stort finansiellt vŠrde
fšr innovatšren. Patentinnehavaren Šr sŒledes mycket angelŠgen och aktiv i sin strategi att
fšrsvara sitt patent juridiskt. Utšver att bygga upp sitt fšrsvar kring immaterialrŠttens
bestŒndsdelar utnyttjas avtalsrŠttens- samt processrŠttens regelverk fšr att fŒ till stŒnd en
indirekt patentfšrlŠngning. I den grad innovatšren faller tillbaka pŒ processrŠttens
regelverk Šr det framfšrallt i kombination med andra rŠttsliga regler och sŒledes inte i
egenskap som fristŒende rŠtt.
5.4.1. Processaktivitet krŠvs fšr att strategin skall lyckas
En framgŒngsrik lŠkemedelsprodukt genomgŒr som vi tidigare har konstaterat en rad olika
livsfaser, vilka alla Šr av relativ betydelse nŠr tidpunkten vŠl Šr inne fšr innovatšren att
bygga upp en immaterialrŠttslig Ópost patent strategyÓ. Studerar man den extremt
framgŒngsrika produkten Losec ser vi hur mycket kunnande och mšda som ligger bakom en
storsŠljande lŠkemedelsprodukt allt frŒn forskning kring produktens medicinska effekt,
dess utformning, namn osv. De intellektuella, sŒvŠl som finansiella resurser som spenderas
under resans gŒng pŒ produktens sŠrprŠgel kommer vara vŠl investerade nŠr det vŠl Šr dags
att fšrsvara sitt patent juridiskt. En grundfšrutsŠttning fšr att framgŒngsrikt fšrlŠnga
tiden fšr exklusivitet Šr att patentinnehavaren har byggt upp ett starkt varumŠrke under
patenttiden samt att densamme Šr processaktiv i samband med patentets utgŒng.
Det Šr lŠkemedelspatentet, oftast substanspatentet som utgšr ramen fšr vad som enligt
patentlagstiftningen anses skyddsvŠrt. NŠr tillŠggstiden (SPC) fšr patenten vŠl lšper ut
Œtnjuter lŠkemedelsprodukten inte lŠngre patentrŠttsligt skydd. Ett storsŠljande lŠkemedel
har fšrmodligen utsatts fšr en eller flera intrŒngsfšrsšk, som fŒtt rŠttsliga efterspel under
tiden fšr exklusivitet. Dock finns det skillnader mellan ett sŒdant mŒl som vara mitt under
substanspatenttiden, samt de mŒl som bedrivs juridiskt, i slutskedet av den exklusiva
perioden fšr att fšrlŠnga ensampositionen. I denna senare typ av tvister strŠvar
innovatšren efter att fŒ ett sŒ kallat interimistiskt fšrbud. Ett sŒdant innebŠr att
domstolen fšrbjuder generikafšretaget att sŠlja och marknadsfšra sin produkt till dess att
patenttvisten Šr slutgiltigt avgjord i domstol. Det interimistiska fšrbudet omfattar Šven en
generisk produkt som kommit ut pŒ marknaden, en sŒdan mŒste likaledes dras tillbaka till
tvisten Šr avgjord. Ett interimistiskt fšrbud Šr mycket svŒrt att fŒ men efterstrŠvansvŠrt
dŒ det ger mšjlighet till ytterligare exklusivitet under tid fšr processens gŒng.84
MŠrkesfšretagen fšrsšker i mycket stor utstrŠckning att strategiskt utnyttja denna
patent/processrŠttsliga mšjlighet att fšrlŠnga sin ensamposition. Ett intermistiskt fšrbud
Šr av sŒ stort ekonomiskt vŠrde att det i princip Šr vŠrt att vŠcka talan om patentintrŒng sŒ
snart en ny generisk kopia lanseras pŒ marknaden. Denna strategi har en fšr
generikafšretagen avskrŠckande funktion dŒ en eventuell fšrlust i en patenttvist skulle bli
mycket fšršdande fšr fšretagets fortsatta existens.
AstraZeneca bedriver globalt Œtskilliga mŒl om fšrsŠljningsfšrbud fšr generikafšretag som
marknadsfšr kopior av Losec. I Tyskland, dŠr Losecs substanspatent lšpt ut har domstolen
nyligen meddelat ett tillfŠlligt fšrsŠljningsfšrbud fšr tvŒ generikafšretag som salufšrt
kopior baserat pŒ magsŒrproduktens formuleringspatent. Fšrbudet gŠller tills nŒgon gŒng
nŠsta Œr, dŒ mŒlet vŠntas komma upp i tysk domstol. Det Šr emellertid svŒrt att exakt
avgšr tidsramen fšr fšrbudet dŒ patentmŒl brukar vara komplicerade till sin karaktŠr. Det
finns ytterligare ett tiotal tillverkare av generika som vill marknadsfšra generiskt Losec,
men dessa fšretag borde efter det tillfŠlliga fšrsŠljningsfšrbudet bli tveksamma.85
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AstraZeneca, precis som vilken annan lŠkemedelsinnovatšr, kommer med stšrsta
sannolikhet att agera likadant mot dessa tillverkare oavsett om det Šr befogat eller ej.
Fšretagets mŒlsŠttning Šr att en stŠmningsansškan skall ha lŠmnats in till domstolen senast
14 dagar efter det att en generikakonkurrent lanserat sin kopia pŒ marknaden. Det ligger
otroligt mycket arbete bakom varje sŒdan ansškan och den samordningsinsats som krŠvs
fšr att hŒlla igŒng de 70-tal mŒl som bedrivs Šr ofantlig.86 Men det Šr vŠrt mšdan fšr med
ett fšrsŠljningsfšrbud i ryggen kan AstraZeneca vara Šnnu aggressivare i sin processtrategi
vilket i slutŠndan kommer leda till att mŒnga generikafšretag drar tillbaka sina ansškningar
om tillstŒnd att marknadsfšra generika. Antalet nya potentiella stŠmningsansškningar
minskar i takt med att generikakonkurrenterna retirerar och strategin Šr dŒ fullbordad och
ensampositionen Šr fšrlŠngd pŒ obestŠmd tid till dess att patenttvisten Šr avgjord.
PŒ den mycket viktiga amerikanska marknaden bedriver AstraZeneca fšr nŠrvarande fyra
patentmŒl. USA Šr viktigt ur en rad perspektiv, inte minst fšr att det styr fšretagets
handlande pŒ andra marknader. Trots att regelverken skiljer sig Œt beroende pŒ
vŠrldsmarknad, mŒste innovationsfšretagen alltid beakta reaktionerna pŒ den amerikanska
marknaden, dŒ den tenderar att studera och beakta utgŒngen av andra fall vid
patenttvistens avgšrande.87 Betydelsen av ett intermistisk fšrbud pŒ den amerikanska
marknaden Šr enorm, dels fšr dess oerhšrda finansiella potential dels fšr dess inflytande pŒ
den globala marknaden. AstraZeneca har valt att samordna rŠttegŒngsfšrberedelserna fšr
samtliga dessa patentmŒl i vid en federal domstol i New York.88 Anledningen fŒr antas
vara av ekonomiska skŠl dŒ det borde vara fšrdelaktigare att driva en process mot samtliga
jŠmfšrt med att fšra fyra enskilda processer. Enligt det amerikanska rŠttsystemet fšr den
hŠr typen av tvister kan en generisk produkt inte lanseras fšrrŠn efter 30 mŒnader efter
tvisten Šr avgjord.89 Beaktar vi att AstraZeneca tjŠnar drygt en halv miljard efter skatt fšr
varje mŒnad som man lyckas fšrlŠnga sin ensamposition ser vi genast att ett intermistiskt
fšrbud skulle vara av synnerlig ekonomisk betydelse pŒ den amerikanska marknaden.
Genom att studera innovatšrens handlingsmšnster och strategi i anslutning till
substanspatentets utgŒng ser vi hur betydelsefullt det Šr med en frŒn bšrjan vŠlplanerad
patentstrategi, dŠr kringliggande formuleringspatent, anvŠndarpatent osv. kompletterar
substanspatentet, sŒvŠl tekniskt som tidsmŠssigt. Detta fšrsvŒrar generikakonkurrenternas
handlande dŒ det Šr svŒrt att frŒn kopian av substanspatentet till det fŠrdiga lŠkemedlet,
undvika att begŒ intrŒng i nŒgot av de kringliggande patenten. Den primŠra anledningen
till att intrŒngsrisken Šr sŒ stor Šr att generikatillverkaren inte Šr kapabel, i vart fall inte
ekonomiskt att sjŠlv bedriva nŒgon forskning som skulle kunna resultera i en
beredningsform som skiljer sig sŒ mycket frŒn originalet som krŠvs. Visar det sig emellertid
vara mšjligt fšr generika industrin att skapa en sŒdan unik beredningsform finns nya
barriŠrer i form av produktionspatent, anvŠndarpatent, tillverkningspatent, och andra
fšrmedlande patent. Det Šr sŒledes en snŒrig vŠg att gŒ fšr den som vill tillverka en kopia
av originalet innan alla patent har lšpt ut. De fšretag som tar chansen/risken fŒr som vi
tidigare konstaterat vara beredda pŒ att innovatšren med stšrsta sannolikhet kommer att
begŠra rŠttslig intrŒngspršvning. Vi har i detta avsnitt sett hur ett innovationsfšretag pŒ
kort- till medellŒngsikt kan fšrlŠnga sin ensamposition pŒ ett fšrhŒllandevis effektivt sŠtt
genom att fšrsvara sitt patent juridiskt.
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5.4.2. VarumŠrket som komplement i strategin
VarumŠrket som sŒdant Šr Šn sŒ lŠnge av sekundŠr betydelse inom lŠkemedelsbranschen,
hŠr Šr det istŠllet produkten som Šr den viktiga. DŠr andra branscher pratar om och
betonar varumŠrkesutveckling
Šr
lŠkemdelsbranschen mer angelŠgen om
produktutveckling. Ett bra exempel hŠmtat frŒn den amerikanska marknaden Šr
maskindiskmedlet Persil, vars varumŠrke har funnits i šver 60 Œr, trots detta har produkten
utvecklats och Šndrats ett flertal gŒnger. NŒgon motsvarighet utšver mšjligen preparatet
Aspirin gŒr inte att finna inom lŠkemedelsindustrin dŠr produkterna istŠllet byter namn nŠr
de genomgŒr fšrŠndring eller vidareutvecklas.90 Innovatšrerna inom lŠkmedelsindustrin
bšrjar emellertid sŒ smŒtt rikta stšrre uppmŠrksamhet mot varumŠrkets mšjligheter, dŒ
framfšrallt som strategiskt vapen fšr att fšrlŠnga sin ensamposition.
Vid ett lŠkemedelspreparats tillkomst Šr det fortfarande forskning och utveckling kring
produktens medicinska effekter som Šr av stšrst betydelse och dŠrmed tilldrar sig mest
resurser och intresse. Innovatšren har dock fšrstŒtt vikten av att produkten har en
sŠrprŠgel, varukŠnnetecken. Ett varumŠrke kan bestŒ av en eller flera varukŠnnetecken,
dŠr produktens namn och utformning Šr de mest centrala. DŒ lŠkemedelsmarknaden Šr
relativt hŒrt reglerad och kontrollerad (se avsnitt 4.6.2.) fšr att undvika fšrvŠxling av
produkter sŒ fŒr preparatets namn begrŠnsad betydelse fšr varumŠrket. DŠremot Šr
produktens logotyp, utformning och i viss mŒn fšrpackningsutstyrsel av intresse nŠr de
gŠller att fšrlŠnga ensampositionen. Som vi tidigare konstaterat skiljer sig
varumŠrkesskyddet ifrŒn patentskyddet i det avseendet att det inte Šr tidbegrŠnsat, att det
har en internationell rŠckvidd samt att det har ett stšrre skyddsomfŒng. I en inbšrdes
relation utgšr varumŠrkesskyddet den stšrre mer diffusa och odefinierade basen, medan
patentskyddet Šr den mindre mer exakt definierade mittpunkten, som dessutom omfattas
av basen. Det Šr dessa egenskaper som gšr att varumŠrkesskyddet ses som ett
betydelsefullt komplement, men frŠmst som nŒgot man kan falla tillbaka pŒ efter
patentens utgŒng.
Genom att arbeta upp ett stark varukŠnnetecken šppnar innovatšren upp nya alternativa
vŠgar fšr att fšrlŠnga sin ensamposition. En lŠkemedelsprodukt skall fšrutom att ha ett
bra och unikt namn, ha en lŠtt igenkŠnnbar logtyp/fšrpackningsutstyrsel, samt en sŠregen
produktutformning som inte uteslutande fšljer av produktens art eller fšr att uppnŒ ett
visst medicinskt resultat.91 NŠr dessa egenskaper Šr uppfyllda Šr chanserna goda fšr att
lŠkemedelsprodukten kŠnnetecken, varumŠrke Šr sŒpass inarbetat att produkten omfattas
av varumŠrkesskyddet.
Jag kommer nu Œteruppta den diskussion som inleddes under avsnittet 4.6.2.
Generikatillverkarens kopia efterstrŠvar att efterlikna originalprodukten, vad gŠller
medicinsk effekt sŒvŠl som švriga attribut. En generisk kopia som Šr snarlik storsŠljaren i
det avseendet att den har likartad produkt- och fšrpackningsutformning, logotyp och
namn har stšrre mšjligheter att lyckas inom det generiska segmentet. Den generiska
industrins handlande Šr dokumenterat och leder osškt in pŒ varumŠrkesskyddets rŠckvidd
samt dess mšjligheter att fšrlŠnga monopoltiden. En lŠkemedelsprodukt92, med sŠregen
tablettutformning har potentialen att bli ett betydande konkurrensmedel, dŒ den antingen
gšr generikatillverkaren Ófšr nŠrgŒngenÓ eller uppvisar en sŒdan olikhet jŠmfšrt med
kopian att anvŠndaren blir osŠker och bšrjar tvivlar pŒ generika preparatets effektivitet
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osv. Med att generikatillverkaren blir Ófšr nŠrgŒngenÓ menas att denne begŒr intrŒng i
varumŠrkesskyddet nŠr han fšrsšker efterlikna originalproduktens utformning. Liknande
exempel skulle kunna avse originalproduktens logotyp, namn samt fšrpackningsutstyrsel.
Fšr att erhŒlla hšgre grad av verklighetsfšrankring fortsŠtter vi fšlja
varumŠrkesstrategierna kring AstraZenecas produkt Losec. Redan vid lŠkemedlets
tillkomst hade sŠkerligen innovatšren tiden fšr patentets utgŒng i tankarna. AstraZeneca
insŒg att med en utprŠglad produktutformning fanns mšjlighet att skapa ett starkt
varukŠnnetecken, nŒgot som sedan med fšrdel skulle kunna anvŠndas strategiskt vid
patentets utgŒng. Den tvŒfŠrgade dragŽkapseln, Loseckulornas sinnrika hšlje har i takt
med produktens medicinska framgŒngar blivit ett mycket starkt varukŠnnetecken och en
direkt koppling till AstraZeneca. Fšretaget hade fšrhoppningar om att denna utformning
hade en innovativ funktion men en domstol i Australien slog nyligen fast att det sinnrika
hšljet inte var en sŒdan innovativ lšsning sŒ den skulle Œtnjuta skydd mot kopiering.93
AstraZeneca blev mycket besvikna šver utgŒngen dŒ de hade hoppats pŒ att lšsningen med
kapseln skulle leda till ytterligare ett patent som skulle fšrsvŒra fšr konkurrenterna.
Fšrfattaren Šr av den Œsikten att fšretagets nedstŠmdhet Šr obefogad dŒ det
varumŠrkesskydd som Losec Œtnjuter Šr fullt i paritet med det skydd som ett patent skulle
innebŠra. Domstolen utslag fšrstŠrker istŠllet Losecs varumŠrkesskydd genom att bekrŠfta
att dragŽkapseln inte Šr en sŒdan innovativ lšsning som krŠvs fšr patent. Konstruktionen
har fšrmodligen nŒgon form av vetenskapligt bekrŠftad funktion, men denna Šr emellertid
inte tillrŠcklig fšr att uppfylla kriterierna fšr patent. En generikatillverkare som skulle
anvŠnda sig av samma produktutformning skulle stŒ infšr stora varumŠrkesrŠttsliga
problem, dŒ utformningen inte krŠvs fšr att uppnŒ ett tekniskt/medicinskt resultat.
IntrŒngsrisken Šr dŠrmed šverhŠngande, skulle kapseln dessutom vara tvŒfŠrgad Šr det
varumŠrkesrŠttsliga intrŒnget ett faktum.
Detta exempel betonar varukŠnnetecknets škade betydelse i en strategisk kontext,
samtidigt som det visar pŒ hur immaterialrŠttens bestŒndsdelar kompletterar varandra. Ett
fšrlorat eller uteblivet patent behšver inte betyda att ensampositionen Šr šver om
lŠkemedelsfšretaget har varit fšrutseende och byggt upp en total strategi dŠr de olika
rŠttigheterna šverlappar varandra eller i vart fall tangerar varandra. Fšr att innovatšren
skall vara lyckosam krŠvs ocksŒ hŠr en hšg grad av processaktivitet, det krŠvs att han visar
aggressivitet i fšrhŒllande till sina generiska konkurrenter. Att fšrlŠnga en ensamposition
fšr ett lŠkemedel genom det varumŠrkesrŠttsliga skyddet kan tyckas vanskligt, men i det
korta perspektivet genererar det intŠkter samtidigt som det i ett lŠngre perspektiv tvingar
generika industrin till att lansera en kopia som till sin utformning uppvisar stor olikhet
med originalet. Det senare innebŠr en konkurrensfšrdel fšr mŠrkesinnehavaren.
5.4.3. Mšjligheten att fšrlŠnga ensampositionen med hjŠlp av upphovsrŠtten
UpphovsrŠttsskyddets inbšrdes fšrhŒllande till patentskyddet Šr inte av samma karaktŠr
som varumŠrkesskyddets. Det skydd som emanerar ur upphovsrŠtten, till skillnad mot
varumŠrkesskyddet šverlappar inte patentskyddet utan bšr istŠllet ses fristŒende.
UpphovsrŠtten skyddar den som skapat ett litterŠrt eller konstnŠrligt verk. Vad
lŠkemedelsindustrin betrŠffar sŒ Šr det frŠmst patientjournaler, datafiler och annan
medicinsk dokumentation som Šr av intresse ur ett upphovsrŠttsligt perspektiv. Skyddet
aktualiseras alltsŒ i sjŠlva processen fšr att skapa en lŠkemedelsprodukt, patent.
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Det stŒr varje tillverkare fritt att kopiera en lŠkemedelsprodukt, nŠr dess patent har lšpt
ut. Kan en tillverkare av generika framstŠlla en kopia av originalpreparatet utan att gšra
intrŒng i den forne patentinnehavarens upphovsrŠtt? Detta borde vara mšjligt,
generikatillverkaren fŒr dŠremot det betydligt svŒrt att bevisa medicinens effekter utan att
begŒ upphovsrŠttsligt intrŒng, dŒ denne inte sjŠlv har tillgŒng till nŒgon bakomliggande
forskning. Innovatšren kan sŒledes strategiskt ifrŒgasŠtta kopians medicinska effekt som
sŒdan eller jŠmfšrt med originalet. En sŒdan fingerad tvist skulle leda till att
generikatillverkaren var tvungen att komma upp med material, bevisning som dementerar
innovatšrens pŒstŒenden. NŒgot sŒdan medicinsk dokumentation finns ej utšver den som
innovatšren skapade under originalproduktens tillkomst. Skulle generikatillverkaren
anvŠnda sig av sŒdant material i nŒgon utrŠckning begŒr han upphovsrŠttsligt intrŒng.
Tillverkaren av generika Šr fastklŠmd och har endast att retirera dŒ han inte besitter de
ekonomiska resurser som krŠvs fšr att ta fram nytt underlag.
Det kan tyckas omoraliskt, men pŒ kort sikt Šr detta en teoretiskt genomfšrbar strategi,
som leder till att ensampositionen fšrlŠngs. Den har hittills ej pršvats vare sig praktiskt
eller rŠttsligt.
5.5. Strategier som bygger pŒ egen generisk introduktion
Flertalet innovationsfšretag lyckas inte pŒ ett tillfredstŠllande sŠtt švervinna
konkurrensen frŒn generika. De ovan presenterande strategierna visar sig inte vara
tillrŠckligt effektiva eller i vart fall inte tillrŠckligt lŒngsiktiga. IstŠllet bšrjar de
mŠrkesledande fšretagen rikta uppmŠrksamhet pŒ den generiska delen av
lŠkemedelsindustrin. Det blir allt mer vanligt fšrekommande med innovationsfšretag som
bšrjar salufšra egna generiska produkter som komplement till sina mŠrkesledande
lŠkemedel.
5.5.1. Ett nšdvŠndigt ont
De generiska konkurrenterna har betydligt lŠgre kostnader och kommer dŠrfšr att kunna
salufšra sina produkter till ett vŠsentligt lŠgre pris i fšrhŒllande till innovationsfšretagets
originalpreparat. Dessa konkurrensfšrdelar kommer innebŠra att den forne
patentinnehavaren inom kort kommer fšrlora stora delar av sina marknadsandelar till
plagiatšrerna. Introducerar patentinnehavaren emellertid ett generiskt substitut fšre eller i
samband med den exklusiva periodens utgŒng kan man konkurrera om de generiska
marknadsandelar och intŠkterna som emanerar ur dessa. Det innebŠr oftast en minskning
av intŠkterna inom originalproduktens ursprungliga segment. Denna minskning har ansetts
oundviklig och fŒr till viss del uppvŠgas av de intŠkter som det nya generiska
mŠrkessubstitutet inbringar inom det generiska segmentet.
Innovationsfšretaget har inte nŒgot angenŠmt val, dŒ en generisk introduktion Šr ett
nšdvŠndigt ont fšr att šverhuvudtaget kunna ta upp konkurrensen om de intŠkter som
finns inom det allt mer vŠxande genriska segmentet. Innovatšrens storhetsdagar med
exklusivitet och mšjlighet att ta ut hšga monopol priser fšr sitt preparat Šr fšrbi. Det Šr
nu av yttersta vikt att denna tid har skštts med omsorg, dŒ mŠrkesledarens tidigare
agerande kan bli en vinnande konkurrensfaktor gentemot plagiatšrerna. Originalprodukten
har funnits pŒ marknaden sedan en lŒng tid tillbaka och har fšrhoppningsvis hunnit
utveckla mŒnga styrkor och beredningsformer, avancerade fšrpackningar, utfšrlig
dokumentation och mšjligheten att ge en gedigen service, om sŒ behšvs. Denna starka
stŠllning som varumŠrket har givit mŒste utnyttjas till fullo nŠr man lanserar ett generiskt
mŠrkessubstitut. Det blir oftast den avgšrande faktorn vid valet mellan tvŒ likvŠrdiga
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produkter. Det ter sig till och med sŒ att konsumenten kan tŠnka sig betala ett nŒgot hšgre
pris fšr en generisk produkt som lanserat av patentinnehavaren.94 Det senare beror till stor
del pŒ det fšrtroende som kunden byggt upp fšr fšretaget och vetskapen om att
varumŠrket och produktens ursprung Šr fšrknippat med positiva resultat.
5.5.2. Risker med egen generisk introduktion
De flesta med ledande funktion inom innovationsfšretagen har en begrŠnsad kunskap om
den generiska sektorn, detta medfšr att en del innovationsfšretag inte lyckas fšrstŒ den
hŒrfina men ŠndŒ signifikanta skillnad mellan de tvŒ sektorerna.95 Trots den ibland
bristande kunskapen Šr det mšjligt att en egen generisk utfyllnad Šr det bŠsta lšsningen fšr
att hantera konkurrenssituationen. Deltagande pŒ den generiska marknaden Šr ytterligare
ett vapen i utrustningen av defensiva mŠrkesstrategier. Fšr ett par Œr sedan var detta
scenario otŠnkbart, mŠrkesledarna ville sjŠlvfallet inte konkurrerar med sig sjŠlva, men i
dag Šger nŠstan varje stort amerikanskt lŠkemedelsfšretag ett eget generiskt fšretag.96
Merck, vŠrldens stšrsta lŠkemedelsfšretag, šppnade fšr en tid sedan ett eget generiskt
dotterbolag, inte endast fšr fšrsŠljning av generiska versioner av sina egna originalpreparat
utan Šven fšr fšrsŠljning av lŠkemedel med ursprung frŒn andra innovationsfšretag. Fšr
mindre fšretag, behšvs stšrre fšrŠndringar pŒ marknadsfšringsomrŒdet, medan
tillverkarna med erfarenhet frŒn tidigare fšrsŠljning av original mŠrkesprodukter med stor
sannolikhet har byggt upp ett fšrtroende bland kunder och dŠrmed har lŠttare att sŠlja sina
produkter.97
5.5.3. Olika tillvŠgagŒngssŠtt
Det finns olika tillvŠgagŒngssŠtt fšr ett mŠrkesledande fšretag som vill genomfšra en egen
generisk introduktion. Det fšrekommer att ett innovationsfšretag lŒter introducera en
generisk produkt, med eller utan samma biomedicinska effekt genom ett av sina
dotterbolag. MŠrkesledarna kan Šven fšrse ett utomstŒende generiskt fšretag med
tillverknings- och distributionslicenser. Detta sker givetvis under dess ledning och
kontroll. I en del fall fšrekommer det att innovationsfšretagen fšrser ett generiskt fšretag
med fŠrdiga preparat, som sedan skall marknadsfšras och salufšras av det generiska
fšretaget.98
En genomgŒende trend i mŒnga av dessa fšrfarande Šr samarbetet med generiska fšretag.
Detta har sin bakgrund i den tidigare konstaterade skillnaden mellan de tvŒ olika
marknaderna. Genom att binda upp fšretag med erfarenhet och kunskap pŒ den andra
marknaden kan dessa brister undvikas. Det finns som tidigare redogjorts en rad olika
generiska lŠkemedelstillverkare, med skilda fšrsŠljningsstrategier. Det gŒr inte att gšra
nŒgon generell bedšmning av vilken samarbetspartner som kommer att rendera i mest
framgŒng. Valet av samarbetspartner Šr individuellt, dŠr tidpunkten fšr lansering och en
rad andra faktorer Šr avgšrande fšr vad som Šr optimalt. En idealisk generisk partner fšr
de flesta mŠrkesledare bšr vara en som troligtvis fŒr ett godkŠnnande fšr lansering innan
patentet gŒtt ut. Detta skulle tillŒta mŠrkesledaren en stšrre marknadsfšringsflexibilitet,
dŒ man minimerar den direkta kopplingen till en generisk produkt.99 Valet av en sŒdan
partner skulle ocksŒ ŒsidosŠtta en av de farligaste konkurrenterna.
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5.5.4. Tidpunkten fšr egen lansering Šr direkt avgšrande
Tidpunkten fšr innovationsfšretaget att introducera sitt generiska komplement Šr en
avgšrande faktor med stor betydelse fšr hur framgŒngsrik lanseringen blir. Sker
introduktionen av komplementet fšr tidigt riskerar mŠrkesledarna att gŒ miste om en del
mŠrkeslšnsamhet. Introduceras produkten fšr sent blir det svŒrare att penetrera
marknaden, skapa ett varumŠrkesfšrtroende samt bygga upp distributionsnŠt. En
bidragande orsak till svŒrigheterna kring lanseringstidpunkten Šr mŠrkesledarnas ovetskap
om tidpunkten fšr en eventuell generisk introduktion. Det finns tvŒ ytterligheter i
dilemmat att bestŠmma tidpunkt fšr lansering av komplement. Det Šr i regel lŠtt att
bestŠmma tidpunkten nŠr man vet att det egna patentet gŒ ut och man har vetskap om att
en annan generisk produkt har blivit godkŠnd fšr fšrsŠljning vid patentets utgŒng.
Betydligt svŒrare Šr det att veta nŠr om och i sŒ fall nŠr man skall lansera en egen generisk
produkt om det inte finns nŒgot godkŠnt plagiat som kan salufšras vid patentets utgŒng.
Finns vetskapen som i det fšrsta fallet, brukar experterna rekommendera att det egna
generiska lŠkemedelskomplementet slŠpps tre mŒnader innan patentet har lšpt ut.100
Genom en lansering vid denna tidpunkt brukar man kunna skaffa sig ett bra och
vŠlbehšvligt fšrsprŒng gentemot konkurrenterna samtidigt som man inte fšrlorar allt fšr
mycket fšrsŠljning pŒ originalprodukten. I det sista fallet gŠller det ha en hšg grad av
beredskap sŒ man inte stŒr handfallen vid ett eventuellt generiskt godkŠnnande frŒn
LŠkemedelsverket.
5.5.5. ÒFirst- mover advantageÓ
Det generikafšretag som fšrst fŒr sitt plagiat godkŠnt hos LŠkemedelsverket, eller
motsvarande har bŠst fšrutsŠttningar att nŒ den stšrsta marknadsandelen pŒ lŒngsikt.
LŠngden pŒ den tidsperioden som det fšrsta generiska preparatet har exklusivitet Šr direkt
avgšrande fšr hur stor marknadsandel fšretaget erhŒller. Den ÒexklusivaÓ period som ges
det generiska fšretag som Šr fšrst med sin produkt ut pŒ marknaden efter patentets utgŒng
Šr ett incitament fšr innovationsfšretagen, att ta beslutet att deltaga inom det generiska
segmentet.101 I USA garanteras den fšrste tillverkaren av generika 180 dagars
exklusivitet.102 Originalpatentet ger patentinnehavaren exklusivitet men Šven rŠttigheter
vilket leder till att han sjŠlv kan rŒda šver vem som fŒr fšrdel av att vara fšrst ut pŒ den
generiska marknaden. Innovationsfšretagen utnyttjar i allt hšgre grad mšjligheten att vara
fšrst med lansering av ett eget generiskt preparat, vilket i sin tur fšrsvŒrar fšr de renodlade
generiska fšretagen att slŒ sig in pŒ marknaden.
Det lŠkemedelsfšretag som Šr fšrst ut pŒ marknaden med sina produkter erhŒller
konkurrens- och marknadsfšrdelar, denna exklusivitet brukar internationellt kallas Òfirstmover advantageÓ. Denna tid av monopol Šr fšrvisso inte juridiskt skyddad men har ŠndŒ
visat sig vara av betydande vŠrde fšr lŠkemedelsfšretagen. En signifikant fšrdel som Òfirstmover advantageÓ fšr med sig Šr mšjligheten att skapa bindande fšrpliktelser, som
pŒverkar potentiella konkurrenters vinstprognoser negativt. Inom lŠkemedelsbranschen
harÒ first- moversÓ fšrdelen av att ha naturligt differentierade produkter som tillŒter dem
att ta ut relativt sett hšgre priser och ŠndŒ behŒlla pŒtagliga marknadsandelar. Det Šr
sŠkerhetsstŠllt att de generikafšretag som fšrst lanserar sina produkter efter ett patents
utgŒng har bŠst fšrutsŠttningar att lyckas. Med detta i beaktande Šr det lŠtt att begripa
varfšr patentinnehavaren i god tid fšre patentets utgŒng fšrbereder en egen lansering av
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generika. Genom att lansera det egna substitutet inom det generiska segmentet en tid
innan den exklusiva perioden Šr šver erhŒller mŠrkesfšretaget alla de fšrdelar som annars
skulle vara vikta fšr de generikafšretag som skulle vara fšrst ut pŒ marknaden efter
patentets utgŒng.103
En egen generisk introduktion, i samband med patentets utgŒng fšrbŠttrar avsevŠrt
mŠrkesledarnas mšjligheter att behŒlla sin position i konkurrensen. €ven om en tidig
generisk introduktion till en bšrjan avvisas, bšr den i vart fall beaktas. Det stšrsta misstag
ett marknadsledande fšretag kan gšra Šr att nonchalera konceptet, med generika, utan att
utvŠrdera dess mšjligheter. Framfšrallt kan man som tidigare nŠmnts, fšrsvŒra fšr švriga
fšretag att lansera generiska efterfšljare genom att tidigt ha etablerat en stark
marknadsandel. Den forne patentinnehavaren fŒr nu ta del av de vinster som uppstŒr pŒ
den generiska delen av marknaden och kan Šven fortsŠttningsvis hŠmta hem intŠkter och
andra affŠrsfšrdelar, genom att fšrse marknaden med substanser/fŠrdiga preparat.
MŠrkesledaren kan avgšra den generiska marknadens utformning och utseende, inte enbart
i form av konkurrenters antal men Šven genom strategier vad gŠller prissŠttning,
varuutstyrsel, marknadsfšring och fšrsŠljning, sŠljfrŠmjandeŒtgŠrder och distribution.104
5.5.6. Mšjlighet att bestŠmma prisutveckling och efterfrŒgan
Introduktionen av generiska substitut, nŠr monopolvinster fortfarande Šr tillgŠngliga Šr ett
fšrsšk frŒn mŠrkesledarens sida att hindra intrŠde eller i vart fall hŒlla potentiella generiska
konkurrenter i styr efter patentets utgŒng. Genom den generiska introduktionen skapas ett
tillskott med koppling till den samma. Utan mŠrkesledarens lansering av generika skulle
den enda inkomstkŠllan efter att patentet lšpt ut hŠrstamma frŒn fšrsŠljning av
originalprodukten.105
MŠrkestillverkarna
som
Šr
rationella
aktšrer
pŒ
lŠkemedelsmarknaden skulle inte sŠnka sina monopolpriser utan vetskapen om framtida
inkomstfšrdelar. Det Šr troligt att det mest rationella agerandet fšr en mŠrkestillverkare Šr
att minska sina lŠkemedelspriser genom lansering av egen generika. PŒ detta sŠtt lyckas
man behŒlla sin marknadsandel samtidigt som man skapar stora fšrutsŠttningar att avhŒlla
framtida konkurrenter.
Genom att vara fšrutseende och genom egen generisk lansering under monopoltidens
slutskede ges mŠrkesfšretaget mšjlighet att bestŠmma, eller i vart fall ha ett betydande
inflytande šver prisutvecklingen men Šven fšr efterfrŒgan pŒ den generiska kopian av
originalprodukten vid patentets utgŒng. Tack vare den dominans pŒ marknaden som
patentinnehavaren har skaffat sig fšre exklusivitetens utgŒng, bŒde vad gŠller
marknadsandelar men ocksŒ genom kšparnas fšrtroende, ger dem mšjlighet att skapa
vidstrŠckta strategier som gšr potentiella konkurrenter uppmŠrksamma pŒ
innovationsfšretagets framtida intentioner. PŒ detta sŠtt blir konkurrenterna varse att
patentinnehavaren kommer gšra allt fšr att fšrsvara utvalda delar av de generiska
segmentet. DŒ alla frŒn mŠrkesfšretaget vidtagna ŒtgŠrder, sŒ som egen lansering av
generika, prissŠttning eller prisfšrŠndringar, upprŠttade kontraktsfšrbindelser intrŠffar fšre
patentets utgŒng, innan tillverkarna av generika har tillgŒng till marknaden, Šr sannolikt
effekterna av strategierna fullt genomslagna innan generikafšretagen tillŒts intrŠda pŒ
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marknaden. Genom listigt agerande och fruktbara strategier kan mŠrkestillverkaren radera
bort stora delar av den generiska konkurrensen.106
5.5.7. Dominerande stŠllning
Genom introduktion av generiska preparat ges innovationsfšretagen mšjligheten att utška
sina marknadsavdelar pŒ de redan befintliga generiska fšretagens bekostnad, samtidigt som
man fšrhindra eller i vart fall fšrsvŒrar fšr nya potentiella generikatillverkare att gŒ in pŒ
marknaden. LŠkemedelsfšretagen mŒste iakttaga en viss grad av fšrsiktighet dŒ man
lanserar ett komplement/ substitut till sin mŠrkesprodukt sŒ att deras agerande inte anses
strida mot de konkurrensregler som uppstŠllts. Marknadsledarnas agerande kan ur ett
generikafšretags perspektiv synas vara konkurrensvidrigt, dŒ innovationsfšretaget har en
stšrre finansiell grund att stŒ pŒ Šn sina generikakonkurrenter och eftersom de fšrluster, i
form av lŠgre prissŠttning man tillskansar sig i initialskedet av lanseringen, kommer att
vŠgas upp de vinster som man erhŒller nŠr konkurrenter elimineras.
Elaka tungor, menar att det borde rŠcka med den exklusiva period som sjŠlva patentet ger
innovationsfšretagen och att de fšrdelar i form av Òfirst -mover advantageÓ Šr otillbšrliga
ur konkurrenssynpunkt. Det blir enligt dessa bedšmare i stŠllet frŒgan om Òonly mover
advantageÓ dŒ generikafšretagen inte har nŒgon realistisk mšjlighet att konkurera under
lanseringen av ÓmŠrkesgenerikaÓ och pŒ sŒ sŠtt aldrig ges mšjligheten till de avgšrande
fšrdelar som det innebŠr att vara marknadsledare. Tillverkarna av generika stŒr sig slŠtt i
konkurrensen och anses inte kunna tŠvla om marknadsandelarna inom det generiska
segmentet pŒ ett likvŠrdigt sŠtt, om det ens anses lšnsamt fšr dem att vara med att tŠvla,
dŒ chanserna att nŒ nŒgra som helst marknadsandelar Šr smŒ.107 MŠrkesfšretagen anser inte
att situationen ser ut som den beskrivna och kommer Šven fortsŠttningsvis att vara pŒ sin
vakt fšr att kunna stŒ emot den generiska konkurrensen som uppstŒr vid ett patents
utgŒng.
5.6. Strategiernas effekter
Efter att ha redogjort och analyserat fšr de ur innovationsbolagens perspektiv viktigaste
strategierna, fšr att fšrlŠnga en ensamposition fšr ett lŠkemedelspatent kan man
konstatera att det krŠvs enorma resurser fšr att realisera dessa. Ett fšretag som har en
storsŠljare i sin pipeline, vars patent lšper ut mŒste vara fšrberedd pŒ det vŠrsta, avseende
generisk konkurrens och alla presenterade strategier mŒste finnas med som tŠnkbara
lšsningar pŒ denna anstrŠngda situation. Att principiellt eller kategoriskt bortse frŒn nŒgon
vore fel dŒ alla pŒ ett mer eller mindre lŒngsiktigt sŠtt kan resultera i en fšrlŠngning av
monopoltiden. Kostnaden fšr att genomfšra olika strategier skiljer sig Œt, men
kostnadsaspekten fŒr inte enbart bli styrande dŒ vissa strategier uppvisar en stšrre
lŒngsiktighet och dŠrmed stšrre fšrmŒga att generera intŠkter.
Det Šr oundvikligt att innovationsfšretaget tappar marknadsandelar till det generiska
segmentet vid originalpatentets utgŒng. Det gŠller istŠllet att fšrsška minimera denna
švergŒng, men framfšrallt att reellt eller indirekt skjuta fram patentets utgŒng i framtiden,
med hjŠlp av en eller flera rŠttsligt fšrankrade strategi. Strategierna krŠver en hšg grad av
aktivitet frŒn patentinnehavarens sida, dŠr det gŠller att sŠtta kŠppar i hjulet fšr nya
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aktšrer pŒ marknaden. Innovatšren mŒste helt enkelt tŠnja pŒ grŠnserna och tillgripa
diverse tricks fšr att vinna tid och dŠrmed pengar. Det Šr dock vŠsentligt fšr
innovationsfšretaget att inte bara fšrknippas med fšrbudsprocesser och kreativa fšrsšk att
hindra generikakonkurrenter som fšrsšker komma in pŒ marknaden. Det Šr sŒledes av
betydelse att vŒrda sitt varumŠrke samt bibehŒlla sin goodwill samtidigt som man agerar
kraftfullt mot marknadens nya aktšrer.
Strategierna fšr att fšrlŠnga en ensamposition Šr olika ur uthŒllningssynpunkt men ocksŒ
med tanke pŒ vilka effekter de fšr med sig. En ny fšrbŠttrad upplaga av ett lŠkemedlet,
som resulterar i ett nytt patent, har sjŠlvklart mer lŒngsiktiga effekter pŒ den generiska
konkurrensen Šn de strategier som bygger pŒ att fšrsvara patentet juridiskt. En sŒdan
suverŠn produkt skulle ha goda fšrutsŠttningar att totalt eliminera den hotbild som
generikakonkurrensen fšr med sig. Precis som i de fall dŠr prisstrategier eller egen generisk
introduktion anvŠnds strategiskt lyckas innovatšren trŠffa hela spektrumet av generika
aktšrer. Att fšre monopoltidens slut avtalsrŠttsligt binda upp kšpare pŒ lŒnga
fšrsŠljningskontrakt minskar antalet potentiella kunder fšr generikatillverkarna. Strategins
effektivitet och hŒllbarhet Šr dŠrmed kopplad till antal fšrsŠljare/kunder som innovatšren
lyckas knyta till sig, samt under hur lŒng tid dessa avtal lšper. Samtliga dessa strategier
visar hur betydelsefullt det Šr att innovatšren utnyttjar det handlingsutrymme som den
exklusiva perioden skapar.
De strategier som bygger pŒ att fšrsvara sitt patent juridiskt Šr oftast av mer kortsiktig
natur. Innovatšrens avsikt Šr att i mšjligaste mŒn fšrdršja patentets utgŒng och dŠrmed
generera ytterligare intŠkter. UppnŒs framgŒng i dessa strategier skapar det ytterligare
handlingsutrymme samtidigt som det har en avskrŠckande effekt pŒ marknadens nya
aktšrer. €r en innovatšr kraftfull och samtidigt framgŒngsrik i sitt agerande mot
generikakonkurrenter Šr mycket vunnet. Meddelar domstolen exempelvis ett interimistiskt
fšrbud mot en tillverkare av generika uppstŒr en rŠdsla hos švriga aktšrer. Dessa tenderar
att drar sig tillbaka med vetskapen om att innovatšren kommer att fšlja varje steg de tar
och sŒ fort han fŒr chansen stŠlla dem infšr rŠttslig pršvning. En sŒdan rŠttslig process kan
bli mycket kŠnnbar fšr tillverkaren av generika, som dŠrmed endast lanserar sin kopia om
han Šr fullstŠndigt švertygad om att den inte gšr intrŒng i nŒgon av innovatšrens
rŠttigheter. Att som generikatillverkare kŠnna en sŒdan sŠkerhet Šr dumdristigt och sŠkert
mycket ovanligt, vilket gšr att en betydande del av generikaindustrins aktšrer Šr passiva.
MŠrkesledaren kan dŠrmed med sitt agerande minimera den generiska hotbilden.
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6. SLUTSATSER
I detta kapitel dras empiriska slutsatser utifrŒn studiens undersškning. Avsnittet inledes med en
analys samt slutkommentar och avslutas med uppsatsens viktigaste empiriska slutsatser i punktform.
6.1. Analys och slutkommentar
LŠkemedelsbranschens speciella natur med en klart differentierad generisk sektor och ett
starkt beroende av forskning och utveckling med dŠrpŒ fšljande patent, gšr den mycket
kapitalberoende. Detta fšrhŒllande mellan forskning, patent och kapital Šr extremt inom
lŠkemedelsindustrin och fŒr betecknas vara cykliskt. I takt med att det har blivit allt mer
komplicerat och kostnadsmŠssigt krŠvande att skapa nya lŠkemedel har patent fŒtt allt
stšrre betydelse och Šr utan tvivel ett lŠkemedelsfšretags mest betydelsefulla tillgŒng.
Under den exklusiva perioden dŒ patentet fungerar som ett juridiskt intrŠdeshinder ges
innovatšren mšjlighet till Œterbetalning fšr forskning- och utveckling men ocksŒ mšjlighet
att uppnŒ kravet pŒ lšnsamhet. Det har emellertid visat sig att den effektiva patenttiden
fšr lŠkemedel ofta Šr sŒ tidsbegrŠnsad att avkastningen inte tŠcker investeringen i
forskning. Detta har tillgodosetts med ett tillŠggsskydd fšr lŠkemedel pŒ 5 Œr. Detta Šr
beaktansvŠrt men inte tillrŠckligt ur ett innovationsfšretags perspektiv. Det finns exempel
pŒ lŠkemedel som fšrbrukar trefjŠrdedelar av den nominella patenttiden innan produkten
nŒr marknaden. Denna utveckling kan fŒ fšršdande konsekvenser fšr innovationstakten
inom lŠkemedelsindustrin. En fšrlŠngning av ett lŠkemedels effektiva patenttid Šr ur ett
sŒdant synsŠtt befogad, men sannolikt ej att vŠnta, dŒ samhŠllet vid ett sŒdant beslut har
att ta hŠnsyn till ytterligare monopolkostnader. Vidare stšd fšr detta resonemang Šr den
allt hšgre lŠkemedelsnotan som bidrar till att mŠrkesprodukterna, med sitt hšgre pris blir
en allt vanligare mŒltavla. Tendens Šr tydlig, konkurrensen frŒn produkter med generisk
ursprung anses positiv och mŠrkesindustrin fŒr istŠllet pŒ egen hand finna lšsningar fšr att
fšrlŠnga sin ensamposition.
NŠr originalproduktens patent lšper ut Šndras fšrutsŠttningarna drastiskt fšr
innovationsfšretaget, frŒn att ha varit ensam pŒ marknaden utsŠtts bolaget nu fšr
konkurrens. Risken att fšretagets produkt fšrlorar stora marknadsandelar till
generikakonkurrenterna Šr šverhŠngande. Fšr varje dag/mŒnad som innovatšren kan
fšrdršja konfrontation med den generiska industrin och dess billigare kopior, finns
betydande intŠkter att tillfšra lŠkemedelsfšretaget.
Innovationsfšretagen fšrsšker att fšrhindra eller i vart fall minimera de negativa
konsekvenserna av den generiska lanseringen genom att fšrlŠnga sin ensamposition.
Strategierna fšr att Œtnjuta ytterligare exklusivitet Šr uppbyggda pŒ olika sŠtt, men har alla
en sak gemensamt att utgŒ frŒn en rŠttslig referensram.108 De vanligast fšrekommande
strategierna finner pŒ nŒgot sŠtt avtalsrŠttsligt, processrŠttsligt och/eller immaterialrŠttsligt
stšd. Detta bekrŠftar vikten av att innovationsfšretaget inte endast fšrfogar šver
tekniskt/medicinskt kunnig personal utan Šven har tillgŒng till en kompetent juridisk stab.
En framgŒngsrik lŠkemedelsprodukt bestŒr i grunden av ett substanspatent som uppvisar
en suverŠn medicinsk effekt, men vŠl sŒ betydelsefullt en genomtŠnkt och gŒngbar
immaterialrŠttslig strategi. Innovatšrens beroende av en komplett rŠttslig strategi Šr
markant och stŠndigt Œterkommande under lŠkemedelsproduktens livstid. De patent och
108
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varumŠrkesstrategier som innovationsfšretaget utarbetar och anvŠnder sŒvŠl initialt som
under den exklusiva perioden kommer att ha betydelse och sedermera pŒverka resultatet
vid patentets utgŒng. En innehavare av ett lŠkmedelspatent kan minimera
generikatillverkarnas inflytande pŒ marknaden, vid patentets utgŒng genom att under tiden
fšr exklusivitet bygga upp immaterialrŠttsliga strategier som šverlappar och kompletterar
varandra.
Historiskt har strategierna inom lŠkemedelsbranschen mestadels kretsat runt
substanspatentets samt švriga kringliggande patents mšjlighet att stŠnga ute
konkurrenterna. Innovationsfšretagen har emellertid pŒ senare tid uppmŠrksammat att
patentskyddet pŒ ett effektivt sŠtt kan kompletteras av varumŠrkes- och upphovsskyddet.
Genom att inkludera dessa immaterialrŠttigheter skapar innovatšren en mšjlighet att
fšrlŠnga sin ensamposition. Detta samlade skydd uppvisar ett stšrre omfŒng men
framfšrallt en stšrre tidsmŠssig rŠckvidd. Innovatšren vill med hjŠlp av patentrŠtten och
dess angrŠnsande regler fšrhindra varje enskild mšjlighet fšr generikakonkurrenterna att
lansera sina identiska kopior. Genom att vara aggressiv i sin processfšring kan
innovationsfšretaget indirekt fšrlŠnga patenttiden, som annars skulle gŒ till Šnda.
Allt har sitt slut, sŒ Šven ensampositionen fšr ett framgŒngsrikt lŠkemedelspatent. Detta
dilemma Šr innovationsfšretagen vŠl medvetna om, men genom att aktivt tillŠmpa nŒgon
eller nŒgra av studiens presenterade strategier lyckas man i de korta perspektivet fšrlŠnga
den exklusiva perioden. Dessa extra mŒnader av exklusivitet Šr av stor finansiell betydelse
och leder fšrhoppningsvis till en ny framgŒngsrik lŠkemedelsprodukt.
Bortsett frŒn de fšr lŠkemedelsbranschen extrema och speciella attributen kan flertalet av
de i arbetet beskrivna situationerna anses ha generell tillŠmpbarhet. De presenterade
strategierna skulle med stšrsta sannolikhet vara applicerbara pŒ andra branscher med
innovativ verksamhet.
6.2. Empiriska slutsatser i punktform
•

LŠkemedelsbranschen Šr extremt beroende av kapital, forskning- och utveckling som
sedermera resulterar i inkomstbringande patent. FšrhŒllandet mellan dessa tre Šr
kronologiskt. Samtidigt som det blivit mer kostnadskrŠvande att ta fram nya
lŠkemedelsprodukter har betydelsen av den exklusiva periodens lŠngd blivit allt stšrre.

•

Konkurrensbilden samt den allmŠnna instŠllning till generika sektorns billigare kopior,
leder till en fšr innovationsfšretagen utsatt situation som tvingat dem till nytŠnkande.
Det krŠvs mer Šn ett lŠkemedelspatent fšr att lyckas, det krŠvs en hel
immaterialrŠttslig strategi.

•

Strategin skall som utgŒngspunkt fšrhindra eller i vart fall avsevŠrt fšrsvŒra varje
enskild generikatillverkares intŒg pŒ marknaden. Den skall vara utformad sŒ att den
vid patentets utgŒng underlŠttar en fšrlŠngning av ensampositionen. Innovatšrens
mšjlighet att reellt eller indirekt fšrlŠnga tiden fšr exklusivitet hŠnger intimt samman
med hans eget agerande. €r innovationsbolaget stŠndigt aktiv och aggressiv mot de nya
aktšrerna škar mšjligheterna att behŒlla marknadsandelar.
Juridiken fŒr allt stšrre betydelse och en aktiv tillŠmpning av dess regler blir en
avgšrande faktor fšr en lŠkemedelsprodukts framgŒngar. Ur detta resonemang kan
man dra en viktig slutsats; LŒt juristen vara med och utarbeta strategier frŒn fšrsta

•
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bšrjan och tro inte att patentet i sig Šr en garanti fšr ekonomiskt oberoende.
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