
 

 

Dampläkemedel del av inbjudan till konferens
[2005-02-09 10:00]

När patientföreningen Attention kallar till rikskonferens om neuropsykiatriska
funktionshinder görs detta med hjälp av det narkotikaklassade preparatet
Concerta.

Att enskilda preparat förekommer i kallelser till patientorganisationers möten är mycket
ovanligt.

- Jag har aldrig tidigare hört talas om att det har förekommit, säger Torsten Brink på
Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL.

På en kallelse, som sänts ut till bland annat skolsköterskor, läkare och psykologer, skriver
läkemedelsföretaget Janssen-Cilags "Team Concerta" att det "har nöjet att tillsammans
med Attention" inbjuda till rikskonferensen om neuropsykiatriska funktionshinder. I
brevhuvudet står produktnamnet, Concerta, i sin logotype, i lika stor stil som
föreningsnamnet Attention. Brevet är underskrivet med "Team Concerta".
Men enligt Attention är det föreningen som står bakom inbjudan. 
- Vi ville bara ha hjälp från företaget att få ut information om konferensen till
professionen, och det kunde Janssen-Cilag göra åt oss. Företaget har i övrigt ingenting att
göra med konferensen. Som det nu blivit kan inbjudan uppfattas fel, säger Attentions
ordförande Ann-Kristin Sandberg.

Hon understryker att utskicket inte gått ut till enskilda medlemmar, detta hade i så fall
varit ett brott mot förbudet att göra läkemedelsreklam till allmänheten. Att många av dem
som fått inbjudan inte har rätt att förskriva Concerta har ingen betydelse, så länge det är
frågan om hälso- och sjukvårdspersonal, enligt NBL.

Marknadsföringen får kritik 
Såväl förbundet Attention som läkemedelsföretaget Janssen-Cilag har fått reaktioner på
inbjudan. Sjukvårdspersonal som fått den i handen anser att Jenssen-Cilags
marknadsföring av ett narkotikaklassat och kontroversiellt preparat är alltför aggressiv och
provocerande. Man har också ifrågasatt vilket förhållande Attention har till företaget och
till produkten Concerta. 

På Janssen-Cilag säger vd Patrik Ringblom att det visserligen är viktigt för företaget att
sprida produktnamnet Concerta, men att han kan förstå den kritik som framkommit. Han
tycker att utskicket är "olyckligt".

- Det är sant att det är ovanligt att man lyfter fram produktnamnet på detta sätt.
Eftersom läkemedelsbehandling mot ADHD är en kontroversiell fråga, så kan jag förstå att
det finns människor som reagerar mot utskicket. Det har inte varit vårt syfte att reta upp
folk. Vi ville bara hjälpa Attention med marknadsföringen av rikskonferensen hos
professionen, säger Patrik Ringblom.

Attention och Janssen-Cilag diskuterar nu om de ska gå ut med ett förtydligande, eller
rättelse till dem som fått inbjudan.

- Det är extremt olyckligt att vi råkar ut för detta, eftersom vi bjudit in professor
Christopher Gillberg som talare på rikskonferensen. Det här trasslet kan ytterligare spä på
den hatkampanj som bedrivs mot honom, säger Ann-Kristin Sandberg. 

Särskilda regler för förskrivning
Concerta är narkotikaklassat och godkänt för behandling av barn och ungdomar med
damp/ADHD. Det är omgärdat av särskilda föreskrifter. Det får endast skrivas ut av läkare
med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri eller i barn- och ungdomsneurologi
med rehabilitering. Läkare med annan kompetens kan få dispens från specialistkraven.
Dagens Medicin kunde förra veckan, nr 5/05, dock berätta att ett hundratal läkare skrivit
ut preparatet utan nödvändig kompetens.
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