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Välkommen till Boehringer Ingelheim.
Vi är ett forskande läkemedelsföretag och den
här tidningen ger en inblick i vår verksamhet.
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personer jobbar inom företaget globalt. Omkring
75 av de anställda är verksamma i Sverige.

FAKTA

Boehringer Ingelheim är ett globalt
företag med 145
dotterbolag över
hela världen.

[ˈbœ̞ːrɪŋər iŋəlˈhajm]

SÅ UTTALAS NAMNET. Boehringer är efternamnet på familjen som ända sedan
starten ägt bolaget. Ingelheim är namnet på den tyska staden där verksamheten startade
och där huvudkontoret ligger än i dag. Sammantaget blir det ett långt och lite knepigt
företagsnamn att säga kan tyckas. Fontetisk skrift kan vägleda till rätt uttal.

Året då läkemedelsföretaget Boehringer
Ingelheim grundades av Albert Boehringer. Till en början hade företaget bara 28
anställda i tyska Nieder-Ingelheim.

Här
ligger
huvudkontoret:
I staden
Ingelheim i Tyskland.

1967

Året då Boehringer Ingelheim AB etablerades på den svenska marknaden.

Denna tidning ges ut av Boehringer Ingelheim AB, www.boehringer-ingelheim.se
KONTAKTPERSON: Staffan Gustavsson, staffan.gustavsson@boehringer-ingelheim.com
PRODUKTION: Add Health Media AB och Ersta Sthlm Media AB
FOTO: Melker Dahlstrand och Shutterstock.com TRYCK: Arvato

Boehringer Ingelheim AB drivs av att för
bättra människors hälsa. Innovationer
och forskning är centralt för bolagets
verksamhet men för att lyckas nå sina
mål är samverkan med andra aktörer
betydelsefullt.
Boehringer Ingelheim samverkar
bland annat med sjukvården och
forskningscentrum när effekten av
ett läkemedel eller en behandlings
metod ska studeras vid så kallade
kliniska prövningar. Boehringer Ingel
heim bedriver också studier i samverkan
med den akademiska världen och landets
regioner. Bolaget är vidare med och bidrar till
kompetenshöjande aktiviteter för personal inom hälso- och sjukvården
och sprider information till allmänheten inom områden som bolaget har
mycket kunskap om.

727miljoner
FAKTA

P C - S E - 1 00 7 89

1885

FAKTA

Sjukdomsområden som företaget
främst fokuserar
på: Lungsjukdo
mar, hjärta och
kärl, cancer, dia
betes och centrala
nervsystemet.

Samverkar med andra

OMSÄTTNING: Under
2018 omsatte det svenska
företaget 727 miljoner kronor.

Ett forskande läkemedelsföretag

Drygt 18 % av nettoförsäljningen åter
investeras i forskning och utveck
ling, vilket innebär att nästan var
femte intjänad krona går till
forskning.
Boehringer Ingelheim
strävar efter att förbättra
hälsan för människor över
hela världen. Syftet med
forskningsstrategin är att
förbättra innovationskapaci
teten och främja vetenskaplig
kreativitet kring sjukdomar där
det finns stora medicinska behov.

Andelen av
försäljningen
som går till
forskning.

Staffan Gustavsson, Market Access
and External Affairs Director

Vad innebär det att
Boehringer Ingelheim
är familjeägt?
– Att det är en familj, och inte aktie
ägare, som styr och driver det här stora
multinationella forskande läkemedels
företaget. Familjen har kvar huvudkon
toret i den tyska staden Ingelheim där
företaget en gång grundades.
Vad är fördelen med att det är
familjeägt?
– Företaget behöver inte i samma
omfattning ta hänsyn till externa in
tressenter och kan i och med det tänka
mer långsiktigt. Det gör att Boehringer
Ingelheim exempelvis investerar i
forskning som vi tror på utan att be
höva tänka på att kostnaden påverkar
en viss kvartalsrapport eller delägares
vinstintressen som är fallet för börsno
terade bolag.
Vad har det för betydelse för dig som
anställd?
– Det ger en trygghet och känns mer
personligt, tycker jag. Trots att vi är ett
globalt företag har ägarfamiljen satt
en prägel på företagskulturen som jag
trivs med.
Vad är utmaningen med att det är
familjeägt?
– Att vi har behövt hitta våra egna
verktyg för att mäta vår konkurrens
kraft på marknaden, annat än börskur
sen. Det är en bidragande faktor till att
vi fortsätter att vara så innovativa och
framgångsrika.
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NAMN: Kristina Karlsdotter. TITEL: Market Access Strategy Manager.
JOBBET I KORTHET: Driver pris- och subventionsprocessen av nya läkemedel i Sverige.
Kartlägger möjliga forskningsprojekt som kan göras med hjälp av uppgifter i register.
UTBILDNING: Doktorsexamen i hälsoekonomi.

»Det känns meningsfullt
att veta att vårt arbete
bidrar till människors
förbättrade hälsa«

»

Jag disputerade i hälsoekonomi i Spa
nien och har under flera år jobbat både
som konsult och inom läkemedels
branschen i England. Utlandskarriären
har gett mig värdefulla perspektiv och
erfarenheter som jag drar nytta av nu
när jag sedan en tid åter är i Sverige.
En av mina främsta arbetsuppgifter hos Boehringer Ingel
heim är att vara med i processen när ett nytt läkemedel blivit
medicinskt godkänt för att få användas i Sverige. Mer speci
fikt genom att ansöka om pris och subvention av läkemedlet
hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
Jag är också fascinerad av den forskning vi i Sverige kan
bedriva med hjälp av uppgifter i patientregister, läkeme
dels- och kvalitetsregister, vilket är en annan del av min
yrkesroll. Jag är med och kartlägger vilken registerforskning
som Boehringer Ingelheim kan bedriva. Det handlar om
att precisera möjliga frågeställningar, ta reda på vad vi vill
undersöka och hur vi får svaret. Och om att inleda dialoger
med tänkbara parter att samverka med utanför företaget,
för att finna intressen och behov som är gemensamma med
hälso- och sjukvården. När forskningen faller väl ut kan man
exempelvis få insikt i vad förskrivning av en medicin ger för
effekt för patienterna i den kliniska verkligheten. Man får ett
sätt att mäta värdet av olika behandlingar, både med hänsyn
till befolkningens välmående och till samhällskostnaderna.
Jag uppskattar att mycket av det vi gör på Boehringer
Ingelheim är så tvärfunktionellt, det kollegiala samarbetet
är verkligen välfungerande. Och så känns det meningsfullt
att veta att vårt arbete bidrar till människors förbättrade
hälsa och att verka för att allas våra resurser nyttjas på bästa
möjliga sätt.«
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NAMN: Aslak Rautio. TITEL: Medical Manager. JOBBET I KORTHET: Är läkemedelsexpert
och medicinsk rådgivare om frågor som rör diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.
YRKESBAKGRUND: Specialistläkare inom endokrinologi och internmedicin samt forskare.

»Jag gillar patientkontakten och
hoppar enstaka
helger in och tar
ett läkarpass
på akuten.«

»

När jag såg
att Boehringer
Ingelheim sökte
en medicinsk
expert inom
min läkarspe
cialitet och min forskningsinriktning
kändes det som att jobbannonsen
var skriven för mig. Jag har doktore
rat om sambandet mellan diabetes
och hjärt- och kärlsjukdomar som
är ett av Boehringer Ingelheims
terapiområden. Jag har även lång
erfarenhet av att jobba kliniskt på in
ternmedicinska akutavdelningar på
flera sjukhus i Sverige. Den samlade

kunskapen och kompetensen är en
utmärkt grund för mitt uppdrag här.
Den medicinska utvecklingen går
snabbt framåt. En av mina främ
sta uppgifter är att vara företagets
omvärldsbevakare, jag ser till att vara
uppdaterad om vilka forskningsstu
dier som publiceras och är allmänt
påläst om det som är aktuellt inom
hjärt- och kärlområdet och diabetes.
Mitt uppdrag är också att se till att
externa experter får kännedom om
Boehringer Ingelheims forskning och
vår senaste data.
Jag fyller en viktig funktion i och
med att jag har inblick i hur svensk

»

NAMN: Madelene Lundgren. TITEL: Key Account Manager.
JOBBET I KORTHET: Samverkar med regionala beslutsfattare
och tjänstemän inom vården. UTBILDNING: Civilekonom.

Häromdagen var jag på möte i Örn
sköldsvik och dagen därpå i Gävle.
Mitt geografiska område sträcker sig
från Uppsala ända upp till nordligaste
Lappland så jag rör mig över stora de
lar av Sverige med utgångspunkt från
mitt hem i Sundsvall. Ofta samtalar
jag med regionernas läkemedelskommittéer om hur de
använder Boehringer Ingelheims läkemedel. Om en region
exempelvis förskriver en typ av läkemedel i mindre utsträck
ning än vad som rekommenderas i Socialstyrelsens natio
nella riktlinjer kan vi gemensamt diskutera vad det beror på
och det kan landa på mitt bord att föreslå lösningar för hur
det kan förbättras.
Jag träffar även andra beslutsfattare och tjänstemän
inom vården. Det kan bli en del prat om siffror och bud
getar i diskussionerna men patienterna är i fokus. Det
handlar om att säkerställa att rätt patienter får rätt typ av
behandling och att de får det i tid. Samverkan, att föra
givande dialoger, är viktigt för att nå dit.
Nyligen fick jag veta att personalen på en vårdcentral,
som börjat förskriva ett av våra läkemedel för luftvägsbe
svär, hade noterat att flera personer som fått behandlingen
hade fått mer ork och ökad livskvalitet. Den typen av
respons ger så mycket tillbaka.
Jag reser mycket i jobbet och en fördel med att ta bilen är
att jag kan träna stämmor för mig själv längs vägen. Jag är
andrasopran i Kjell Lönnås damkör och det är utmärkt att
kunna öva när ingen hör på. Och så kommer jag fram till
mötena fylld av energi.«

sjukvård fungerar i praktiken. Jag kan
exempelvis, internt för mina kolleger,
förklara hur en läkare kan resonera
kring valet av behandlingsmetoder
och vad som kan påverka vilka
mediciner som förskrivs.
Läkemedel är en förutsättning
för att kunna ge människor adekvat
sjukvård. Industrin är avgörande för
att vi ska få fram nya behandlingar
och jag trivs med att vara en del av
den utvecklingen. Jag gillar även pa
tientkontakten och hoppar enstaka
helger in på ett av Stockholms uni
versitetssjukhus och tar ett läkarpass
på akuten.«

»Det kan bli
en del prat
om budgetar
men patienterna
är i fokus.«
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Ett läkemedels resa

År 8–10: Det här verkar lovande, men vi måste under
söka effekten brett och grundligt i hela världen

Att ta fram ett nytt läkemedel tar närmare 15 år och kostar uppskattningsvis
runt 10 miljarder kronor. Följ ett läkemedels framväxt – från nyupptäckt
substans till godkänd medicin i patientens hand.

År 0: Wow, den här substansen
skulle nog kunna hjälpa!

År 6 och 7:
Hur stor ska
dosen vara?

Forskare på läkemedels
företaget har upptäckt en
kemisk substans som tros
kunna uppfylla ett visst
medicinskt behov. Före
taget ansöker om patent
för substansen för att få
ensamrätten att kunna forska vidare på den.

År 1–4: Labbtester och råttor
De prekliniska försöken påbörjas. Substansen
testas först på vävnader i provrör på ett labb.
Syftet är främst att klargöra att substansen inte
har någon oönskad effekt, det vill säga att den
inte är skadlig. Om laborationstesterna
inte påvisat någon skadlig verkan
görs sedan djurförsök.
På det här stadiet är det svårt att
kunna klargöra om substansen kan
ha den förväntade positiva effekten.
De första fem årens forskning på
ämnet ska framför allt klargöra att
den inte är farlig att ge till människor.
Många substanser når inte längre
än till den här fasen.
Visar substansen inte några
tecken på att vara skadlig
att ge till människor kan
ansökningarna om att få
testa den på människor bli
beviljade av läkemedels
myndigheten i de länder som
studierna görs. Vid det här laget ska man också
komma fram till i vilken form substansen kan
ges, exempelvis kapsel eller injektion, så att
den når det ställe i kroppen där den är tänkt
att verka. Väljer man inte rätt form finns risken
att man måste börja om från början eftersom
studieresultaten bara gäller den form som
används i studierna.

År 5: Är den helt säker
att ge till människor?
Den första fasens forskning på
människor inleds. Ett litet antal
friska frivilliga försökspersoner
deltar i studierna. Det rör sig om
korta testperioder och låga doser
av substansen. Ännu är fokus på
säkerheten för att garantera att
substansen inte har någon negativ
inverkan på någon av kroppens
organ eller system.
Alla biverkningar som framkom
mer rapporteras till läkemedels
myndigheternas biverkningsdata
bas. Det finns inga konstanta
gränsvärden för biverkningar utan
läkemedelsverken värderar riskerna
i relation till nyttan. Vid livshotande
sjukdomar kan man acceptera
biverkningar som inte skulle ac
cepteras för behandling av mindre
allvarliga sjukdomar eller symptom
lindrande behandlingar.
Resultaten av den första fasens
kliniska prövning granskas och
endast om utvärderingen visar att
allt tyder på att substansen är säker
går forskningen vidare till den andra
fasen.

Fas två av den kli
niska forskningen
påbörjas där ett
något större antal
personer ingår.
De som nu deltar
har den sjukdom
som den aktu
ella substansen
är tänkt för. Fokus
ligger nu på att
avgöra vilken
dos av substan
sen som ger den
bästa effekten.
Parallellt, under
hela läkemedlets
resa, övervakas
biverkningsrap
porteringen.
Internationella
och nationella
myndigheter
tar ställning till
om företaget
i samverkan
med hälso- och
sjukvården ska få
studera substan
sens effekt och
säkerhet mer
omfattande.

Givet att läkemedelsmyndigheter gett grönt ljus
går de kliniska prövningarna nu in i tredje fasen.
Nu prövas substansen brett på en stor population
som har den sjukdomsbakgrund som man avser
behandla med substansen. Med hjälp av statistiska
modeller räknar man ut hur stort antal personer
som behöver ingå för att styrka hypotesen för
prövningen. Det kan vara alltifrån 300 personer upp till 15 000 personer. Stu
dierna bedrivs oftast på olika platser i världen samtidigt. Den tredje fasen av
de kliniska prövningarna spänner över längre tid, allt emellan ett till fem år.

År 10: Hallå Läkemedelsverket, är det okej
att erbjuda den här medicinen?
Parallellt med de kliniska prövningarnas slutfas skrivs en an
sökan till beslutsfattande myndigheter för att få tillåtelse att
erbjuda läkemedlet till hela sjukvården. Ansökan bygger på
det som framkommit i studierna, det vill säga hur substan
sen har effekt och vilka biverkningar den kan ge.
För att ett läkemedel ska få säljas på den svenska marknaden behövs
ett godkännande från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, eller
svenska Läkemedelsverket. Trots detaljerade ansökningar kan myndighe
terna ha frågor om läkemedlet som behöver besvaras för att de ska kunna
fatta sitt beslut. Den här processen tar cirka ett år.
Får läkemedlet godkänt skrivs nu även alla informationstexter om be
handlingen som ska publiceras i exempelvis FASS samt bipacksedeln som
riktar sig till användaren av läkemedlet.

År 11: Så mycket ska medicinen kosta
När ett läkemedel blivit godkänt ska
företaget som tagit fram det ansöka
om pris. För att få sälja ett läkeme
del i Sverige med subventionerat
pris krävs det att Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, TLV, an
ser att priset är rimligt. TLV bedömer
medicinens effekt, säkerhet och
patientnytta i förhållande till de
behandlingar som redan finns på
marknaden för patientgruppen vägt
mot priset. Principen kallas för vär
debaserad prissättning. Handlägg
ningstiden kan vara ett par månader
och upp till ett halvår.
Kommer TLV fram till att den nya
behandlingen är hälsoekonomiskt
försvarbar kan lanseringen av det
aktuella läkemedlet påbörjas i
Sverige.

År 12–15: Hej läkare,
så här funkar vår nya
behandling!
En förutsättning för att ett läkemedel
ska komma till nytta för patienterna
är att landsting och läkare får kän
nedom om det. I Sverige är det inte
tillåtet att marknadsföra receptbelag
da läkemedel till privatpersoner utan
bara till vårdpersonal. Hur informa
tionen om det nya läkemedlet ges är
även tydligt reglerat, den måste vara
saklig och inte frångå det som står
om produkten i FASS.
Traditionell annonsering i läkar
tidningar eller i digitala forum för
förskrivare är ett sätt att nå ut. Ett
annat är att i möten med vårdaktörer
berätta om hur den nya behandlingen
verkar. Störst betydelse för att ett nytt
läkemedel ska lanseras brett är att
det inkluderas i det svenska subven
tionssystemet och att exempelvis
Socialstyrelsen eller läkemedelskom
mittéer rekommenderar behandling
en. I takt med att medicinen används
i större volymer kan det även komma
fram biverkningar som inte uppda
gats under de kliniska prövningarna.
Alla biverkningar rapporteras lö
pande och biverkningsinformationen
uppdateras kontinuerligt.
Man brukar räkna med att det tar
omkring tre år att lansera ett nytt
läkemedel.
Efter den femton år långa resan kan
läkemedelsföretaget hoppas på att
få igen den investering de satsat på
utvecklingen av den nya substansen
och patienterna kan få det bättre tack
vare den nya behandlingen.
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Foto: B E R I T D J U S E

Så genomförs tester
av de nya medicinerna
Att undersöka effekterna av mediciner som ännu inte godkänts på marknaden
kräver en noggrann process. Studierna bygger på ett samarbete mellan läkemedels
industrin, sjukvården och patienterna som väljer att delta i forskningen.

Mats Kaij har ingått i en studie
av en ny diabetesbehandling
och har regelbundet kallats till
undersökningar och provtag
ningar de senaste åren.

a l l a m e d i c i n e r s o m vi använder idag har en gång
i tiden varit nya och behövt testas för att noggrant
utvärderas. Att ta reda på hur nya preparat fungerar
är grunden till att kunna förbättra möjligheterna att
behandla olika sjukdomar. Men för att kunna göra den
viktiga utvärderingen behövs människor som är villiga
att testa behandlingar som ännu inte kommit ut på
marknaden för allmänt bruk.

i en långtidsstudie av en ny diabetesbehandling och har vid det här laget blivit riktigt
tjenis med läkarna och sjuksköterskorna på kliniken
Dalecarlia Clinical Research Center i Rättvik dit han
regelbundet kallats till undersökningar och provtagningar de senaste åren.
– Det känns hemtamt att vara på kliniken. Att jag
valde att delta i en studie är inte bara för den goda
sakens skull utan det har även givit mig personliga
fördelar. Jag har fått ett fint bemötande och en fast
vårdkontakt som tar hänsyn till alla mina behov, säger
Mats Kaij.
Vid kliniska prövningar jämför man ofta en ny
behandling med en äldre, välkänd behandling. Forskningen finansieras och görs på uppdrag
av läkemedelsföretag. Prövningarna är
noggrant planerade och genomförs enligt
ett i förväg bestämt protokoll, en så kallad
prövningsplan, som granskats och godkänts
av både Läkemedelsverket och regionala
etikprövningsnämnder. Säkerhetsnivån är
hög.

m at s k a i j h a r i n g åt t

är det flera forskargrupper, på olika forskningsenheter i
Sverige, som deltar i samma prövning och
för det mesta är studierna dessutom internationella och pågår i flera länder samtidigt.
Provtagningarna ska göras exakt likadant
över hela världen, det ska vara samma
fabrikat på instrumenten som används när
till exempel blodtrycket tas eller sockernivåer ska mätas. Samtidigt som Mats Kaij
följs upp på mottagningen i Rättvik kan
s å g o t t s o m a l lt i d

»

Mia Björkman
Larnefeldt jobbar
som forsknings
sjuksköterska vid
Dalecarlia Clinical
Research Center i
Rättvik.

alltså identiska undersökningar och insamlingar av
data ske bland patienter som ingår i samma kliniska
prövning i exempelvis Stockholm, Warszawa
och Shanghai. Alla provsvar skickas, helt
utan några uppgifter om patienten, till en
och samma plats där läkemedelsföretaget
hanterar proverna för analys.

De här kliniska prövningarna vi arbetar med leder
fram till nya
behandlingar.
Vi bidrar
till hjälp åt
allas barn
och barnbar.

under
sin tid som forskningssjuksköterska fått vara
med om att hon och hennes kollegor på kliniken varit en del i kedjan bakom lanseringen
av nya behandlingar.
Att vara med och bidra till den medicinska
utvecklingen är en tillfredsställande del av
arbetet tycker hon.
– Det är roligt och känns meningsfullt att
vara med och hjälpa mänskligheten i stort.
De här kliniska prövningarna vi arbetar med
leder fram till nya behandlingar. Vi bidrar till
hjälp åt allas barn och barnbarn, säger Mia
Björkman Larnefeldt.

mia björkman larnefeldt har

Kliniska prövningar i korthet
Flera års noggrann forskning görs innan ett läkemedel blir god
känt för allmänt bruk. I läkemedelsprövningens slutfas, efter
mängder av laborationer och tester, ska preparatet testas av en
mindre och kontrollerad grupp patienter. Det kallas för kliniska
prövningar och utförs ofta i samarbete mellan företaget som
utvecklat den nya medicinen och läkare tillsammans med an
nan personal i sjukvården. Boehringer Ingelheim i Sverige har
god erfarenhet och högt anseende när det gäller forskning med
kliniska prövningar.

De kliniska prövningarna ger svar
på följande frågor om en behandling:
4 Har behandlingen effekt?
4 Hur effektiv är behandlingen?
4Ä
 r den bättre än en redan etablerad behandling?
4 Hur säker är behandlingen?
4 Vilken dos är bäst att använda?
4 Vilka biverkningar finns?
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Innovationer till
nytta för många

KOL och astma

Boehringer Ingelheim utvecklar läkemedel inom en rad olika terapiområden.
Här presenteras några av de fält där företaget är verksamt.

Diabetes
Typ 2 - diabetes är en livsstilssjukdom som
blivit allt vanligare och fortfarande ökar i
stora delar av världen. Boehringer Ingelheim identifierade behovet av att ta
fram behandlingar som är till nytta för
människor som drabbats av sjukdomen
och har sedan några år flera godkända
produkter inom diabetesområdet. Fokuset
ligger på att minska risken för några av de
farliga följdsjukdomar som diabetes kan föra
med sig.

Hjärt- och
kärlsjukdom
I över femtio år har Boehringer Ingel
heim varit innovativa inom hjärt- och
kärlområdet och har tagit fram substan
ser som både kan rädda liv vid akuta
skeden och minska riskerna som det kan
innebära att ha hjärt- och kärlsjukdom
på längre sikt.
Behandlingar inom hjärt- och kärlom
rådet har genom åren utvecklats i snabb
takt. Hård konkurrens på marknaden i
kombination med en stark efterfrågan
från samhället på förbättrade mediciner
har drivit på utvecklingen och lett fram
till att läkemedlen kontinuerligt blivit
alltmer effektiva.

Veterinärmedicin

IPF

Boehringer Ingelheim är ett av världens största företag när
det gäller att ta fram mediciner för djur som blivit sjuka.
Fokus ligger på behandlingar till boskapsdjur som nötkrea
tur och fåglar men har även mediciner som vänder sig till
sällskapsdjur, exempelvis hundar och katter. Boehringer Ing
elheims veterinärmedicinska verksamhet i Sverige bedrivs
ifrån Danmark.

Idiopatisk lungfibros, IPF, är en allvarlig, ovanlig
och kronisk sjukdom som beror på ärrbildning
i och mellan de små lungblåsorna i lungorna.
Boehringer Ingelheim är engagerade inom terapi
området IPF. Sedan en tid finns behandlingar,
som om de sätts in tidigt i sjukdomsförloppet,
kan hjälpa personer som drabbats av IPF.

Foto: P E T R U S I G G S T R Ö M

Boehringer Ingelheim har
en lång tradition av att
utveckla läkemedel till
människor med lungsjuk
domar. Företaget har bland
annat preparat som vänder
sig till personer med KOL
och astma men kan även
erbjuda behandlingar för
mer sällsynta lungdiag
noser.
Inom KOL-området finns
idag tillgång till kostnads
effektiva behandlingar
men utmaningen ligger
i att upptäcka den stora
andel personer som har
sjukdomen utan att känna
till det. Boehringer Ingel
heim delar samhällets och
hälso- och sjukvårdens
intresse att arbeta för att
hitta de som ovetandes har
KOL för att kunna förbättra
deras livskvalitet och
motverka att sjukdomen
förvärras.

Biologiska läkemedel
Tillverkning av biologiska läkemedel är
en mycket komplicerad process. Biolo
giska läkemedel odlas eller renas fram
ur levande celler eller vävnad.

Framtida områden
Behoven av medicinska behandlingar
förändras med tiden och Boehringer
Ingelheims verksamhet är inte
begränsat till de terapiområden som företaget är
verksamt inom idag. Där
företaget ser att det finns
möjligheter att bistå med
ett ökat värde för människor är man intresserad
av att bedriva forskning.
Boehringer Ingelheim drivs
av att hitta innovativa lösningar
som ger värdefull nytta.

Boehringer Ingelheim tillverkar egna
biologiska läkemedel men är även
en av världens ledande kontraktsle
verantörer inom området. Företaget

investerar nu ytterligare cirka 5 miljar
der kronor för att utöka produktions
kapaciteten och möta den stigande
efterfrågan på biologiska läkemedel.

Cancer
I takt med att vi lever allt längre har förekom
sten av cancer ökat. Sjukdomen orsakar mycket
lidande för ett stort antal människor och deras
anhöriga. Cancer innebär även en tung belastning
för samhället och sjukvården. Det händer mycket
inom det onkologiska området och Boehringer
Ingelheim har under en tioårsperiod varit del
aktiga i att hitta behandlingar som är till hjälp
för denna växande patientgrupp i deras svåra
sjukdomssituation.

14

15

Den så värdefulla
samverkan med andra

I Typ2podden förmedlar
diabetesexperten Janeth
Leksell råd till lyssnarna
på ett lättsamt sätt
utan att komma med
pekpinnar.

Genom att samverka med andra aktörer bidrar Boehringer Ingelheim till
kunskapsspridning till allmänheten, innovativ forskning och ger information
och stöd till de som arbetar kliniskt inom svensk hälso- och sjukvård.

IPF-handboken – ett
värdefullt stöd om
ovanlig sjukdom

Sjuksköterskorna
Katiy Keru och Linda
Adelsdotter, på vård
centralen Granen i Malmö
tar gärna del av WEBskolans föreläsningar.

Höjd kompetens med
webbsända föreläsningar
Vårdpersonal över hela landet bänkar sig på onsdagar vid sina
datorer för att ta del av webbsända föredrag som rör förmaksflim
mer, diabetes eller KOL. Det är Boehringer Ingelheim som står bakom
utbildningssatsningen kallad WEBskolan som lanserades 2013. Kon
ceptet bygger på att föreläsare från den akademiska världen bjuds in
för att sprida kunskap och ge inspiration kring sådant som är aktuellt
inom deras respektive forskningsområde. Drygt 600 representanter
från olika vårdenheter tar del av WEBskolan, några av de
jobbar på vårdcentralen Granen i Malmö.
– Nationella riktlinjer uppdateras och nya be
handlingsmetoder utvecklas hela tiden. De här
föreläsningarna hjälper till att hålla mig och mitt
team uppdaterade om det senaste, säger Cecilia
Sjöstedt, distriktsläkare och medicinsk rådgivare på
vårdcentralen Granen i Malmö.

Den allvarliga sjukdomen idio
patisk lungfibros är sällsynt. Det
gör att vårdpersonal kan sakna
kunskap om hur patienterna
bör få stöd och behandling. Bo
ehringer Ingelheim är verksamt
inom terapiområdet för IPF.
Företaget
har i sam
arbete med
några av lan
dets främsta
medicinska
experter inom
IPF tagit fram
en skrift till
vårdpersonal
som ger väg
ledning kring
IPF. Guidebo
ken lyfter fram behovet av att
uppmärksamma sjukdomen,
beskriver vilka insatser som kan
bromsa förloppet och hur de
olika vårdprofessionerna kan
bidra med sin kompetens för att
ge drabbade människor så bra
förutsättningar som möjligt.
Den lättfattliga informations
handboken om sjukdomen har
blivit en uppskattad guide för
vårdpersonal.

Podden som ger tips och stöd om livet med diabetes
Allvarliga samtal om skuld, skam och
rädslor blandas med fnissigt prat om
mat och peppande motionstips – i
Typ2podden finns plats för såväl käns
losamma personliga berättelser som
humor och expertråd. Ja, allt som rör
livet med diabetes.
Janeth Leksell är diabetessjuksköter

ska och docent vid Uppsala universitet.
Hon ger medicinska råd och peppande
stöd till de inbjudna gästerna som
delar med sig av sina upplevelser av
att leva med diabetes. Journalisten
Anna-Karin Andersson leder samtalen i
podden och ställer frågor.
– Det finns många vetenskapliga

studier om diabetes och medicin
ska riktlinjer för hur sjukdomen bör
behandlas. Men den informationen
måste nå ut till dem det berör. Att prata
om allvarliga ämnen på ett lättsamt
sätt som i Typ2podden är utmärkt för
att förmedla kunskap utan att komma
med pekpinnar, säger Janeth Leksell.

Forskare erbjuds gratis molekyler
På Boehringer Ingelheims plattform OpnMe.com erbjuds molekyler, som använts i preklinisk
forskning, till andra forskare. Till varje molekyl finns värdefull information som forskare kan
utgå ifrån i fortsatta studier. Satsningen har gjorts för att främja forskning och medicinska
framsteg genom samarbeten och innovationer med den akademiska världen.
Nyfiken på att veta mer? Kolla in plattformen www.OpnMe.com

vår vision kan sammanfattas i en mening:

Value through Innovation

