
» Vi drivs av att förbättra 
människors hälsa«

EN TIDNING OM DET FORSKANDE LÄKEMEDELS
FÖRETAGET BOEHRINGER INGELHEIM

En läkare, en civilekonom och en molekylärbiolog. 
                                             Möt tre medarbetare med olika bakgrund men med gemensam drivkraft. 

Value through Innovation

vår vision kan sammanfattas i en mening:
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[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 Boehring-
er. Till en början hade företaget bara 28 
anställda i tyska Nieder-Ingelheim. 

Vad innebär det att 
Boehringer Ingelheim 
är familjeägt?

Staffan Gustavsson, Market Access  
and External Affairs Director 

– Att det är en familj, och inte aktieä-
gare, 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 
familje ägt? 
– Företaget behöver inte i samma 

omfattning ta hänsyn till externa in-
tressenter och kan i och med det tänka 
långsiktigare. 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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personer jobbar inom något av företagets 145 olika dotterbolag 
runtom i världen. Omkring 100 av de anställda är verksamma i Sverige.

Välkommen till Boehringer Ingelheim.  
Vi är ett forskande läkemedelsföretag och den  
här tidningen ger en inblick i vår verksamhet. 

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: Gothia Offset, Göteborg

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

Här 
ligger 
huvud-
kontoret: 
I staden 
Ingelheim i Tyskland.

FAKTA Ett forskande läkemedelsföretag

23,8 procent av Boehriger Ingelheims 
nettoförsäljning går till forskning 
vilket är en betydligt större andel 
jämfört med många andra 
läkemedelsföretag.

Boehringer Ingelheim 
strävar efter att förbättra 
hälsan för människor 
över hela världen. Syftet 
med forskningsstrategin 
är att förbättra innova-
tionskapaciteten och främja 
vetenskaplig kreativitet kring 
sjukdomar där det finns stora 
medicinska behov. 

Andelen av 
försäljningen 

som går till 
forskning.

FAKTA Test av mediciner som ger värdefulla svar

Flera års noggrann forskning görs innan ett läkemedel blir godkänt 
för allmänt bruk. I läkemedelsprövningens slutfas, efter mängder av 
laborationer och tester, ska preparatet testas av en mindre och kontrol-
lerad grupp patienter. Det kallas för kliniska prövningar och utförs ofta i 
samarbete mellan företaget som utvecklat den nya medicinen och läkare 
tillsammans med annan personal i sjukvården.

Boehringer Ingelheim i Sverige har god erfarenhete och högt anse-
ende när det gäller forskning med kliniska prövningar. 

De kliniska prövningarna är en förutsättning för att myndigheterna 
ska kunna godkänna ett nytt läkemedel och prövningen utförs enligt 
strikta regler som är lika över hela världen. 

De kliniska prövningarna ger svar på följande frågor om en behandling:
l  Har behandlingen effekt?
l  Hur effektiv är behandlingen?
l  Är den bättre än en redan etablerad behandling?
l  Hur säker är behandlingen?
l  Vilken dos är bäst att använda?
l  Vilka biverkningar finns?

Året då  Boehringer Ingelheim AB eta-
blerades på den svenska marknaden. 

Boehringer Ingel-
heim är ett globalt 
företag med 145 
dotterbolag över 
hela världen. 

597 OMSÄTTNING: Under  
2015 omsatte det svenska 
företaget 597 miljoner kronor.miljoner
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I mina möten med bland andra be-
slutsfattare, läkemedelskommittéer, 
verksamhetschefer på kliniker och 
sjukvårdspersonal är jag nyfiken på att 
ta reda på vilka behov man har, vad 
som efterfrågas och hur vi på Boehring-

er Ingelheim kan bidra till att förbättra kvaliteten i vården. 
Jag är som en spindel i nätet, en länk mellan företaget och 
hälso- och sjukvården. Jag har min bas i Göteborg men är 
verksam i hela sydvästra Sverige.   

Jag vill lyfta fram att vi från läkemedelsindustrin kan vara 
en betydelsefull samarbetspartner i utvecklingen av svensk 
vård. Dagligen samlas till exempel mängder av data in tack 
vare många kvalitetsregister i världsklass men det kan vara 
svårt för sjukvården att hinna med att följa upp resultaten. 
Det är ett område där vi kan vi kan vara ett stöd. Vi kan ana-
lysera uppgifterna och utifrån dem visa på möjligheter och 
vägar till att nå kvalitetsvinster.   

Tillsammans med elva vårdcentraler i Region Västra Göta-
land jobbar jag just nu med en utbildningsserie som syftar 
till att stärka vården som ges till strokepatienter. Läkare och 
sjuksköterskor deltar och träffarna är uppbyggda som work-
shops och med uppgifter att lösa till nästkommande tillfälle. 
Alla delar med sig av sina goda exempel. Det är fantastiskt 
att få vara en del i ett sådant arbete, som i det här fallet  
kunnat bidra till att stärka primärvården.«

»

NAMN: Christina Lovefall. TITEL: Key Account Manager. JOBB I KORTHET: Att hitta  
samarbeten med hälso- och sjukvården där Boehringer Ingelheim kan vara med och  
bidra till att utveckla kvaliteten i vården.  UTBILDNING: Civilekonom.

» Det är fantastiskt  
att få vara en del  
i att stärka vården.«



6 7

En dag kan jag arrangera ett vetenskap-
ligt symposium för många åhörare, 
en annan dag träffa en enskild läkare 
som har frågor om ett visst läkemedels 
effekter och eventuella biverkningar. 
Exempel på en av mina arbetsuppgifter 
är även att internutbilda kollegor som 

behöver få vetskap om nya rön som kommit fram kring 
något av våra preparat eller inom vårt område. Man skulle 
kunna sammanfatta min roll med att jag analyserar och 
presenterar aktuella vetenskapliga data samt ger information 
om Boehringer Ingelheims läkemedel inom det kardiovas-
kulära området, både till hälso- och sjukvården men även 
internt inom företaget.  

Själv är jag i grunden specialistläkare inom kardiologi 
och den kompetensen behövs för att kunna ha en djupare 
förståelse för hur substanserna verkar. Jag försöker vara  
balanserad i det jag förmedlar och jag undanhåller ingen in-
formation. Jag hoppas att min transparens gör att jag är tro-
värdig som kunskapsförmedlare. Jag är expert på Boehringer 
Ingelheims läkemedel inom hjärta och kärl och vidareför-
medlar den kunskapen, så att rätt patient får våra läkemedel. 
Sjukvården ska känna sig trygga att förskriva våra läkemedel 
och känna väl till nyttan och riskerna med dem. Jag är också 
som en omvärldsbevakare och tar reda på vad hälso- och 
sjukvården saknar. Det ger uppslag till att analysera behovet 
av vidare forskning. 

För att passa för det här jobbet krävs lusten att undervisa 
och att tala inför grupp. Det stämmer in på mig.«

Jag och mina 
kollegor sam-
ordnar kliniska 
prövningar i 
Sverige inom 
många olika 

terapiområden. Vid en internationell 
förfrågan om vilka av företagets län-
der som kan delta i en viss prövning 
görs inledningsvis en uppskattning 
över vilka svenska sjukvårdscenter 
med specialistläkare inom ett spe-
cifikt terapiområde som kan tänkas 
ingå, samt möjligt antal inkluderade 
patienter under en viss tidsperiod. 

Det är hård konkurrens om forsk-

ningsuppdragen, men Sverige har 
ett gott rykte om sig att leverera med 
kvalitet. Vi uppnår oftast de mål vi 
satt upp för de kliniska prövningar vi 
åtar oss och det är vi stolta över. 

När en studie tilldelats oss i Sverige 
börjar arbetet som vi kallar upp-
startsfasen. Det innefattar främst 
ansökningar till berörda myndighe-
ter, avtal med studiecentra samt stu-
diespecifik utbildning av intern och 
extern personal. Alla prövningar som 
genomförs ska godkännas av både 
Läkemedelsverket och Etikpröv-
ningsnämnd före start. I ansökningar 

till myndigheter är det viktigt att 
ange alla detaljer som prövningen 
söker svar på. Alla patienter medver-
kar frivilligt och blir noggrant upp-
lysta om innebörden av att ingå i en 
klinisk prövning innan de skriftligt 
samtycker till deltagande. Eventuella 
biverkningar följs upp under hela 
studiens gång.

En fördel med att jobba med kliniska 
prövningar inom just Boehringer Ing-
elheim är företagets starka portfölj 
med många substanser inom många 
olika terapiområden. Det gör vårt 
arbete varierat och spännande.«   

NAMN: Kristian Broms. TITEL: Medical Affairs Lead.  
JOBBET I KORTHET: Medicinsk rådgivare inom ett  specialistområde. 
YRKESBAKGRUND: Specialistläkare inom kardiologi.

»
NAMN: Maria Jansson. TITEL: Head Clinical Operations Sweden. JOBBET I KORTHET: 
Övergripande ansvar för kliniska prövningar av Boehringer Ingelheims läkemedel i Sverige.  
UTBILDNING: Masterexamen i molekylärbiologi. 

» » För att passa för 
det här jobbet 
krävs lusten att 
undervisa och att 
tala inför grupp.«

» Sverige har  
ett gott rykte  
om sig att  
leverera med 
kvalitet.«
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Ett läkemedels resa
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!
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 beviljad av läkemedels-

verk i det eller 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-
verkens gemensamma biverk-
ningsbas. 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. 

År 6 och 7: 
Hur stor ska 
dosen vara?
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 läkemedelsverken gett grönt ljus går 
de kliniska prövningarna nu in i tredje fasen. 
Nu prövas substansen brett på en stor popula-
tion 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 hypo-

tesen för prövningen. Det kan vara alltifrån 300 personer upp till 15 000 
personer. Studierna bedrivs oftast på olika platser i världen samtidigt. Den 
tredje fasen av de kliniska prövningarna spänner över längre tid, allt emel-
lan ett till fem år. 

År 10:  Hallå Läkemedelsverket, är det okej  
att erbjuda den här medicinen? 

Parallellt med de kliniska prövningarnas slutfas skrivs en 
ansökan till beslutsfattande myndigheter för att få tillåtelse att 
erbjuda läkemedlet till hela sjukvården. Ansökan bygger på det 
som framkommit i studierna, det vill säga bevisen för hur och 
för vilka substansen har effekt och vilka biverkningar den kan ge. 

För att ett läkemedel ska få säljas på den svenska marknaden behövs ett 
godkännande från Europeiska läkemedelsverket, EMA, eller svenska Läkeme-
delsverket. Trots detaljerade ansökningar kan myndigheterna 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 behand-
lingen som ska publiceras i exempelvis FASS samt bipacksedeln som riktar sig 
till användaren av läkemedlet.  

När ett läkemedel blivit godkänt ska 
företaget som tagit fram det ansöka 
om pris. För att få sälja ett läkemedel i 
Sverige med subventionerat pris krävs 
det att Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket, TLV, anser 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 värdebaserad 
prissättning. Handläggningstiden kan 
vara ett par månader och upp till ett 
halvår. 

Kommer TLV fram till att den nya 
behandlingen är hälsoekonomiskt för-
svarbar 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 läkemedel 
till privatpersoner utan bara till 
vårdpersonal. Hur informationen om 
det nya läkemedlet ges är även tydligt 
reglerat, den måste vara saklig och 
inte frångå det som står om produk-
ten 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.

År 11:  Så mycket ska medicinen kosta

År 8–10: Det här verkar lovande, men 
vi måste undersöka effekten brett och 
grundligt i hela världen
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Därför är de kliniska
prövningarna så viktiga
Att undersöka effekterna av mediciner som ännu inte godkänts på marknaden 
kräver en noggrann process. Studierna bygger på ett samarbete mellan läke-
medelsindustrin och sjukvården. De så kallade kliniska prövningarna är en 
förutsättning för att nå fram till nya, bättre och säkra behandlingsmetoder. 

–  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 i liten skala av 
patienter för att utvärderas och noggrant prövas. Att på 
uppdrag av läkemedelsföretag bedriva forskning kring 
nya preparat är grunden till att vi kan förbättra våra 
möjligheter att behandla människor. Det är så utveck-
lingen inom sjukvården går framåt, säger Åke Olsson, 
medicinskt ansvarig läkare vid A+ Science City Site. 

A+ Science City Site är en forskningsenhet som job-
bar med kliniska prövningar, det vill säga 
undersökningar av läkemedel som ännu 
inte kommit ut på marknaden för allmänt 
bruk. De kliniska prövningarna initieras 
och finansieras av läkemedelsföretagen som 
utvecklat den nya medicinen. Boehringer 
Ingelheim är ett av de företag som Åke Ols-
son och hans kollegor samverkar med i olika 
forskningsprojekt. 

d e k l i n i s k a p r ö v n i n g a r n a utförs 
enligt strikta regler. Man jämför ofta en ny 
behandling med en äldre, välkänd behand-
ling. Prövningarna är noggrant planerade 
och genomförs enligt ett i förväg bestämt 
protokoll, en så kallad prövningsplan, som 
granskats och godkänts av både Läkemedels-
verket och regionala etikprövningsnämnder. 

Till A+ Science City Sites mottagning i 
centrala Stockholm kommer patienter som 
blivit tillfrågade och själva valt att de vill 
medverka i en studie om en specifik behandlingsmetod. 
Gunnel Kitti är en av dem. Då och då blir hon kallad 
för att ta prover och följas upp. Hon går hemtamt inne 
på kliniken och har blivit bekant med sjukvårdsper-
sonalen här. Hon känner sig trygg med både behand-
lingen och omhändertagandet hon får.  

Så gott som alltid är det flera forskargrupper, på 
olika sjukhus i Sverige, som deltar i samma prövning 
och för det mesta är studierna dessutom internatio-
nella och pågår i flera länder samtidigt. 

– Provtagningarna ska göras exakt likadant över hela 

världen, det ska till och med vara samma fabrikat på 
instrumenten vi använder när vi till exempel tar blod-
tryck eller mäter sockernivåer. Säkerhetsnivån är hög, 
säger Suzanne Gunvarsdotter, sjuksköterska och chef 
vid A+ Science City Site. 

 Samtidigt som patienten Gunnel Kitti följs upp på 
den här mottagningen i Stockholm görs alltså identiska 
undersökningar och insamlingar av data av patienter 
som ingår i samma kliniska prövning i exempelvis 

Luleå, Rom och Shanghai. Alla provsvar 
skickas, helt utan några uppgifter om patien-
ten, till en och samma plats där läkemedels-
företaget hanterar proverna för analys.   

p at i e n t e r s o m b j u d s i n för att delta, och 
ofta även deras anhöriga, får av en läkare 
både muntlig och skriftlig information om 
den behandling som ska provas och får veta 
syftet med studien och vad det innebär att 
vara med. Patienten måste själv aktivt tacka 
ja och kan när som helst under studien välja 
att avbryta sin medverkan. 

– Även vi från vårdsidan är naturligtvis 
uppmärksamma på om det finns skäl att 
byta behandling. Patientens behov är alltid i 
fokus, säger Åke Olsson. 

Hur många patienter som deltar i en studie 
varierar och även tidslängden på de kliniska 
prövningarna är olika. Det vanligaste är att 
det rör det sig om ett par månader. Ibland sö-

ker man svar på den långvariga effekten av en behand-
ling och då kan studien löpa över flera år. 

 Suzanne Gunvarsdotter har genom åren hon jobbat 
som forskningssjuksköterska sett flera exempel på att 
hon och hennes team varit en del i kedjan bakom lan-
seringen av nya terapier. Att vara med och bidra till den 
medicinska utvecklingen är en tillfredsställande del av 
arbetet tycker hon. 

– Vi är verkligen i framkant, det är spännande. När 
läkemedel presenteras som nya är de ofta redan väl-
kända bland oss som jobbar här.    

»
Provtagning-
arna ska 
göras exakt 
likadant över 
hela världen, 
det ska till 
och med  
vara samma  
fabrikat på 
instrumenten

Patienten Gunnel Kitti har valt att 
vara med i en studie som syftar till att 
kartlägga effekt och säkerhet av en ny 
behandling som ännu inte lanserats på 
marknaden. Hon får hjälp med provtag
ningar av sjuksköterskan Maria Axelsson. 

Åke Olsson, medicinskt ansvarig läkare, 
och Suzanne Gunvarsdotter, chef på A+ 
Science City Cite, jobbar med kliniska 
prövningar på uppdrag av läkemedels
företag som Boehringer Ingelheim. 

På labbet hanterar sjuksköterskan 
Thérèse Larsdotter Damm prover som 
ska skickas vidare för analys. 
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Innovationer till  
nytta för många  
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 Ing-
elheim 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 samhällelig 
efterfrågan på förbättrade mediciner 
har drivit på utvecklingen och lett fram 
till att läkemedlen kontinuerligt blivit 
alltmer effektiva. 

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. 

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. 

Veterinärmedicin 
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.  

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

KOL och astma

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

er Ingelheim tillverkar egna biologiska 
läkemedel men är även en av världens 
ledande kontraktsleverantörer inom 
området. Företaget investerar nu yt-

terligare cirka 5 miljarder kronor för 
att utöka produktionskapaciteten 
och möta den stigande efterfrågan på 
biologiska läkemedel.
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Vårdpersonal erbjuds webbföreläsningar 

Boehringer Ingelheim arrangerar med jämna mellanrum föreläsningar som  
vårdpersonal över hela landet kan följa via webben. Under åren har många   
bänkat sig för att ta del av aktuella ämnen inom terapiområdet KOL och sedan 
2017 erbjuds utbildningskonceptet även inom kardiologi och diabetes.  

f ö r s ta o n s da g e n i  m å n a d e n  kopplar sjukvårdsper-
sonal upp sig på datorer runt om landet för att ta del 
av direktsända webbföreläsningar som rör sjukdomen 
KOL. Det kan handla om inhalationsteknik för KOL-
medicinering med olika typer av apparatur, fördjup-
ningar om varför vissa KOL-sjuka drabbas av andnöd, 
organisatoriska frågor om hur man ska kunna följa de 
nationella riktlinjerna i praktiken på sin klinik eller 
hur man kan öka patienternas fysiska aktivitet, för att 
bara nämna några exempel. 

– Vi utgår från aktuella ämnen som efterfrågas och 
bjuder in lämpliga föreläsare utifrån det, säger Tina 
Karström som är territory manager på Boehringer 
Ingelheim och ansvarig för webbutbildningarna inom 
KOL.  

Boehringer Ingelheim drog igång utbildningssats-
ningen hösten 2013. Vid starten var det knappt tio 
kliniker och öppenvårdsmottagningar som kopplade 
upp sig för att ta del av föreläsningarna. Med tiden har 
intresset ökat och numer är det runt 110 olika arbets-
platser, med i genomsnitt två eller tre personer inom 
olika professioner per uppkopplingsställe, som anmäler 
sig för att ta del föredragen. Det innebär att föreläsaren 
har närmare 300 läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter 
och dietister bland sina åhörare runtom i landet.    

Syftet är att kunna erbjuda vårdpersonal kortare 
inspirationsföreläsningar inom KOL, ett tera-
piområde som Boehringer Ingelheim har stor 
kunskap inom. 

– Det är ett sätt att uppdatera sig inom det 
senaste på KOL-området, säger Tina Kar-
ström. 

g e n o m at t d i r e k t s ä n da föreläsningarna 
via webben har föreläsningsdeltagarnas 
geografiska ort ingen betydelse. Alla som vill 
kan delta, från norr till söder. För att öka till-
gängligheten ytterligare är föreläsningarna på 
lunchtid. De äger alltid rum klockan 12.10-
12.50. Det ska vara möjligt att äta sin mat 
samtidigt som man lyssnar på föredraget.  

Deltagarna kan chatta in frågor och i mån 
av tid försöker föreläsaren besvara dem direkt 
när de kommer in eller i slutet. Det gör att det 

»
Många  
använder 
föreläsning-
arna som 
ett underlag 
för fortsatta 
diskussioner 
med sina  
kollegor.

finns en interaktivitet och sammanhållning trots att 
alla sitter på olika håll och inte får närheten till varan-
dra som om alla vore på samma fysiska plats. 

– Många använder föreläsningarna som ett underlag 
för fortsatta diskussioner med sina kollegor. Det är ett 
bra betyg på att det fungerar som vi har tänkt, säger 
Tina Karström. 

b o e h r i n g e r i n g e l h e i m h a r äv e n tagit 
fram webbföreläsningsserier på teman 
som rör diabetes och hjärtsjukdomar. 
Praktiska tips kring EKG-tolkning med 
överläkaren Tord Juhlin som föreläsare 
lockade en hel del till att vika en lunchrast 
till att ta del av kardioskolan till exempel. 
Flera allmänläkare och sjuksköterskor i 
framför allt öppenvården såg också fram 
emot föreläsningen om de följdsjukdomar 
som personer med diabetes har en ökad 
risk att drabbas av när diabetesskolan 
hade premiär våren 2017. 

– Med den begränsade tid som många 
av oss har idag i kombination med en 
efterfrågan på kompetensutveckling är de 
här lunchföreläsningarna via webben ett 
passande koncept, säger Tina Karström. 

”Under åren har KOL
serien avhandlat en rad 
olika ämnen med många 
olika experter som förelä
sare. Vi vill vara aktuella 
och samtidigt ge många 
skilda infallsvinklar,” 
säger Tina Karström.   

Att vårdpersonal kan följa 
föreläsningarna via webben 
har fördelen att tidsåtgången 
är liten och att alla kan ta del 
av dem, oavsett var i landet 
man jobbar. 




