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Summary 
When a new medical use for a known pharmaceutical drug is discovered, it 
is possible to be granted a second medical use patent. Second medical use 
patents were previously not accepted due to the general novelty requirement 
for patents and the prohibition of patents on treatments by surgery or 
therapy and diagnostic methods. Due to the developments in EPO case law 
and the revision of EPC it is however today possible be granted a second 
medical use patent. 

It can however be questioned whether the requirements for establishing 
infringement of such patents are too difficult. This is particularly 
problematic when generic manufacturers use the method of skinny labelling 
to exclude patented indications from the product information. Since the 
patented and generic products are based on the same active substance, 
generic substitution is possible based on the active substance. Such generic 
substitution has occurred, and led lawsuits around Europe. Two recent 
judgements in the UK and the Netherlands, which specifically address the 
issue of patent infringement on second medical use patents and skinny 
labelling, reflect the legal uncertainty that this area of law is characterized 
by. 
 
From a Swedish perspective the issue is further complicated as a result of 
mandatory provisions on generic substitution. Due to these provisions 
inexpensive generic versions, which solely obtain marketing approval for 
non-patented indications, can be substituted at local pharmacies regardless 
of which indication the pharmaceutical drug has been prescribed for. 
Subsequently, since the Swedish authorities do not consider patented 
indications in its assessment of generic substitution, generic versions will 
also be end up being used for patented indications.  
 
In order to solve this issue, it is the author’s opinion that the legislator 
should review the regulatory framework of second medical use patents and 
generic substitution. A regulatory system that facilitates infringements in 
valid patents is not sustainable. The Swedish regulatory system with generic 
substitution combined with doctors’ freedom to prescribe whatever 
pharmaceutical drug they consider be the most suitable regardless of the 
patented indication, facilitates intentional as well as unintentional 
infringement of second medical use patents. The legal uncertainty could 
affect pharmaceutical companies’ will to make major and vital investments 
in the continued development of necessary pharmaceutical drugs. 
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Sammanfattning 
När ett nytt sätt att använda ett redan känt läkemedel för behandling av en 
ny sjukdom påvisas, är det möjligt att erhålla ett patent den andra 
medicinska indikationen. Tidigare var det inte möjligt att patentera senare 
medicinska indikationer på grund av det allmänna nyhetskravet och 
förbudet på patent på medicinska förfaranden för diagnosticering eller 
terapeutisk och kirurgisk behandling. Till följd av utvecklingen i EPO:s 
praxis och revidering av den europeiska patentkonventionen EPC är det 
emellertid idag genom en uttrycklig bestämmelse möjligt att erhålla ett 
patent på den andra medicinska indikationen.  
 
Det kan däremot ifrågasättas om inte kraven för att fastställa intrång i 
sådana patent är alltför långtgående. Att patent på den andra medicinska 
indikationen tillåts samtidigt som höga krav på avsikt i 
intrångsbedömningen tillämpas, medför att patenten blir väldigt svåra att 
upprätthålla. Detta utgör särskilt ett problem när generikatillverkare 
använder metoden skinny labelling för att utesluta patentskyddade 
indikationer från produktinformationen i syfte att introducera generiska 
läkemedel på marknaden. Då originalläkemedlet och de generiska 
versionerna är baserade på samma aktiva substans är de utbytbara. Det är 
just utbytbarheten som har gett upphov till stämningsansökningarna runt om 
i Europa. Två avgöranden som har meddelats i Storbritannien respektive 
Nederländerna, vilka särskilt behandlar frågan om intrång i patent på den 
andra medicinska indikationen och skinny labelling, återspeglar det oklara 
rättsläge som detta rättsområde präglas av.  
 
Ur ett svenskt perspektiv kompliceras frågan om i vilken utsträckning patent 
på den andra medicinska indikationen kan upprätthållas till följd av 
bestämmelser i det svenska läkemedelsförmånssystemet om obligatorisk 
generisk substitution. Då Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket inte tar 
hänsyn till patentskyddade indikationer i sin bedömning av generisk 
substitution leder detta i praktiken till att generiska läkemedel expedieras för 
patentskyddade indikationer på de lokala apoteken. 
 
Enligt författarens mening bör det vara lagstiftarens uppgift att skapa klarhet 
i problematiken. Ett statligt system som uppmuntrar till intrång i giltiga 
patent är ur ett patenträttsligt perspektiv inte hållbart. Det svenska 
förmånssystemet med generisk substitution i kombination med läkares fria 
förskrivningsrätt, som underlättar för avsiktliga såväl som oavsiktliga 
intrång i patent på den andra medicinska indikationen, riskerar att leda till 
att läkemedelsföretag inte längre är villiga att göra stora och avgörande 
investeringar i den fortsatta läkemedelsutvecklingen. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Patentlagstiftningen syftar till att stimulera utvecklingen av ny teknik och att 
genom offentliggörande av patent sprida kunskap om nya uppfinningar.1 
Det finns få andra industrigrenar där möjligheten till patentering är så viktig 
som för läkemedelsindustrin. När läkemedelsföretagen förändrades från att 
ha varit tillverkare av kemikalier till att bli tillverkare av direkt användbara 
läkemedel ökade incitamentet för forskning och utveckling av nya 
läkemedel och därmed även kostnaderna. Läkemedelsindustrin blev 
forskningsintensiv och beroende av patent- och varumärkesskydd.2 
 
Det är av stor betydelse för samhället att nya och effektiva läkemedel blir 
tillgängliga. Patenträttsligt produktskydd för läkemedel var emellertid därför 
länge förbjudet då det ansågs föreligga en intressekonflikt mellan 
läkemedelsföretagens behov av ett tidsbegränsat monopol för läkemedel och 
patienters rätt till och behov av vård. Det ansågs inte vara etiskt försvarbart 
att ett läkemedelsföretag genom sin ensamrätt kunde förbjuda andra att 
tillverka läkemedel och på så sätt bestämma över enskilda människors liv 
och hälsa.3 Samhället är dock beroende av de ofta omfattande och 
kostsamma forskningsinsatser som läkemedelsindustrin företar för att få 
fram nya läkemedel och om en möjlighet till patentskydd inte existerar 
riskerar dessa investeringar att utebli. Idag är det därför möjligt att erhålla 
ett oinskränkt produktskydd för den aktiva substansen i ett läkemedel.4 
 
Kostnaden för att utveckla ett nytt läkemedel är i genomsnitt 10-15 
miljarder kronor.5 Utvecklingen av läkemedel handlar dock inte enbart om 
att ta fram nya aktiva substanser. Bristen på dessa har lett till att det har 
blivit en allt mindre effektiv forskningsstrategi att syntetisera slumpvis 
utvalda nya kemiska föreningar med förhoppningen att hitta en önskvärd 
effekt. Strategin att istället patentera nya användningsområden hos redan 
kända ämnen har blivit allt vanligare. När ett nytt sätt att använda ett redan 
känt läkemedel för behandling av en ny sjukdom påvisas, kan ett patent på 
den så kallade andra medicinska indikationen erhållas.6 
 

                                                
1 Prop. 2010/11:82, s. 9.   
2 Sterckx & Cockbain, 2010, s. 89; Domeij, 1998, s. 3 f.  2 Sterckx & Cockbain, 2010, s. 89; Domeij, 1998, s. 3 f.  
3 Levin, 2011, s. 273.  
4 Prop. 2010/11:82, s. 10.  
5 Läkemedelsindustriföreningen, ”Forskning & Utveckling” (elektronisk källa).  
6 Domeij, 1998, s. 319.  
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För att förlänga patentskyddet för ett läkemedel när själva grundpatentet 
som skyddar den aktiva substansen löper ut används ofta patent på en ny 
andra medicinsk indikation.7 Generiska läkemedel, det vill säga kopior av 
läkemedlet, kan då lagligen enbart tillverkas och säljas för den indikation 
som inte längre skyddas av ett patent och därmed inte saluföras för den 
andra patentskyddade indikationen. Generiska läkemedel måste i regel 
innehålla samma produktinformation som originalläkemedlet, inklusive 
information om dosering, indikationer och administrering.8 För att 
tillverkare av generiska läkemedel ska kunna introducera läkemedel för 
indikationer som inte längre skyddas av ett patent, är det möjligt för 
generikatillverkare att utesluta hänvisningar till patentskyddade indikationer 
i produktinformationen.9 Detta förfarande går i läkemedelsindustrin under 
benämningen skinny labelling10. Genom att tillåta att den andra fortfarande 
patenterade medicinska indikationen tas bort från produktinformationen kan 
det generiska läkemedlet konkurrera med originalläkemedlet utan att göra 
intrång i det fortsatt giltiga patentet på den andra medicinska indikationen.  
 
Ur ett svenskt perspektiv kompliceras frågan om i vilken utsträckning patent 
på den andra medicinska indikationen kan upprätthållas till följd av 
bestämmelser i det svenska läkemedelsförmånssystemet om generisk 
substitution. Bestämmelser om generisk substitution av läkemedel finns i 
det svenska läkemedelsförmånssystemet och i andra europeiska länder i 
syfte att sänka läkemedelskostnaderna för patienter och samhället. 
Regleringen innebär att apotek är skyldiga att byta ut originalläkemedlet 
mot billigare generiska läkemedel oavsett för vilken medicinsk indikation 
ett läkemedel förskrivits. Problemet som uppstår är att generiska läkemedel 
riskerar att säljas för patentskyddade indikationer trots de åtgärder som 
generikatillverkaren vidtagit genom skinny labelling för att undgå intrång. 
Möjligheten uppkommer även för generikatillverkare att genom skinny 
labelling utesluta patentskyddade indikationer från produktinformationen 
för att ”utnyttja” regleringen och konkurrera med en annan patenthavares 
patent på den andra medicinska indikationen. Frågan som uppstår är därför 
om skinny labelling utgör en tillräcklig åtgärd för att undvika 
intrångsgörande användning av generiska läkemedel. Ytterligare en fråga är 
i vilken utsträckning ett patent på den andra medicinska indikationen kan 
upprätthållas till följd av bestämmelserna i det svenska 
läkemedelsförmånssystemet.  

                                                
7 Abud, Hall & Helmers, 2015, s. 1.  
8 Socialstyrelsen, Patientsäkerhet vid utbyte av läkemedel på apotek, 2004, s. 16. Se även 
artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 
om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.  
9 Se artikel 10 och 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG av den 31 mars 
2004 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel.  
10 Nämnda definition av ”skinny labelling” används genomgående i framställningen. Se 
även avsnitt 1.6 och 3.2.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för den problematik som kan 
identifieras när patent på den andra medicinska indikationen ställs i 
förhållande till metoden skinny labelling, vilken används för att introducera 
generiska läkemedel på marknaden för icke-patentskyddade indikationer. 
Uppsatsen är tänkt att ur ett svenskt perspektiv redogöra för i vilken 
utsträckning dessa patent kan upprätthållas samt hur detta påverkas av det 
svenska läkemedelsförmånssystemet och generisk substitution som medför 
att generiska läkemedel kan expedieras för patentskyddade indikationer. 
Mot bakgrund av detta syfte och för att belysa de intrångsfrågor som 
behöver klargöras aktualiseras tre frågeställningar, vilka under arbetets gång 
kommer att diskuteras: 
 

- I vilken utsträckning kan patent på den andra medicinska 
indikationen upprätthållas när metoden skinny labelling används?  
 

- Hur förhåller sig det svenska läkemedelsförmånssystemet och 
generisk substitution till möjligheten att upprätthålla ett skydd mot 
patentintrång på den andra medicinska indikationen?  

 
- Kan intrång i patent på den andra medicinska indikationen göras 

gällande gentemot någon specifik aktör i distributionskedjan för 
läkemedel? 

 
Eftersom detta rättsområde i svensk rätt fortfarande är under utveckling 
diskuteras europeisk rättspraxis gällande skinny labelling och patent på den 
andra medicinska indikationen för att belysa de intrångsfrågor som kan bli 
aktuella ur ett svensk perspektiv.  

1.3 Avgränsningar 
Den valda problemformuleringen förutsätter en genomgång av 
patenträttsliga bestämmelser. Framställningen är emellertid riktad till läsare 
med en grundläggande kunskap i patenträtt och innehåller därför bara ett 
kort avsnitt om allmänna patenträttsliga bestämmelser samt en särskild 
introduktion i läkemedelspatent. Redogörelsen av patenträttsliga 
bestämmelser i nationell samt internationell rätt är därför inte uttömmande, 
utan behandlar endast det som behövs för att förstå uppsatsens innehåll. 
Läkemedelspatent har en säregen ställning och utformning jämfört med 
övriga patentområden. Även bestämmelser om patenterbarheten av 
läkemedel berörs dock endast översiktligt i syfte att redogöra för dess 
speciella karaktär.  
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Frågor om parallellimport, parallelldistribution, tilläggsskydd för läkemedel 
samt licensfrågor lämnas därför också utanför denna framställning. Det ska 
även tilläggas att patenteringsprocessen och de kliniska och medicinska 
förutsättningarna för ett godkännande av ett läkemedel har beskrivits på ett 
förenklat sätt i uppsatsen.  

Uppsatsen är tänkt att ur ett svenskt perspektiv utgöra en studie i 
upprätthållandet av patent på den andra medicinska indikationen och hur 
detta påverkas av metoden skinny labelling som används för att introducera 
generiska läkemedel på marknaden för icke-patentskyddade indikationer. 
För att möjliggöra detta syfte är det nödvändigt att behandla bakgrunden till 
och införandet av patent på den andra medicinska indikationen samt 
redogöra för hur regleringen av dessa patent har utvecklats. I detta 
hänseende avgränsas dock särskilt till hur kravformuleringen för dessa 
patent har förändrats samt hur dessa kravformuleringar ska tolkas.  

För att återspegla gällande rättsläge behandlar framställningen även 
bestämmelser om direkt och medelbart intrång. Patentintrång i 
patenthavarens ensamrätt kan enligt patentlagen (1967:838) leda till 
skadeståndsskyldighet. I lagen finns också ett straffansvar. Ansvarsfrågan 
och eventuella civil- eller straffrättsliga sanktioner kommer emellertid inte 
vara föremål för behandling i uppsatsen, även om bestämmelserna i 
praktiken är nära sammankopplade med själva intrångsfrågan. Inte heller 
beroendepatents komplexa struktur kommer att behandlas.  

Läsaren bör uppmärksamma att det föreligger en mer komplex problematik 
när det kommer till om en intrångsgörare var i ond tro, god tro eller till och 
med hade uppsåt vid intrångstillfället. Att fördjupa sig i förutsättningarna 
för detta ligger utanför syftet med denna uppsats, varför problematiken 
förenklas i uppsatsen, även om redogörelsen har ambitionen att ge en 
rättvisande bild av aktuellt rättsläge.  

Den svenska folkhälsolagstiftningen kommer att presenteras för att belysa 
hur det svenska läkemedelsförmånssystemet, läkares fria förskrivningsrätt 
och bestämmelser om obligatorisk generisk substitution bidrar till att 
generiska läkemedel i praktiken expedieras för patentskyddade indikationer. 
Detta görs dock på grund av uppsatsens omfång endast i den omfattning 
som är nödvändig för frågeställningen.  
 
Framställningen berör vidare intrångsfrågan specifikt ur ett svenskt 
perspektiv. Skinny labelling genererar konkurrens på marknaden för 
originalläkemedlet. Den möjliga begränsning som kan åläggas 
patentinnehavare till patent på den andra medicinska indikationen skulle 
även kunna belysas ur ett konkurrensrättsligt perspektiv med fokus på 
regleringen inom EU, men en sådan studie ligger utanför ramarna för denna 
uppsats.   
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Även att studera de samhällsekonomiska konsekvenser som följer av att 
introducera generiska läkemedel på marknaden för icke-patentskyddade 
indikationer hade kunnat tas i beaktning. Regleringen av 
läkemedelsindustrin är en kompromiss mellan allmännyttans intresse av fri 
tillgång till läkemedel och läkemedelsindustrins intresse av vinst och 
finansiering till fortsatt forskning vilket leder till ett utrymme för 
rättsekonomiska resonemang. Detta perspektiv kommer emellertid inte 
heller att beröras.  
 
Slutligen bör nämnas att det i nuläget inte förekommer ett enhetligt 
europeiskt patentsystem och en enhetlig patentdomstol, även om det är på 
väg att införas, varför det enhetliga patentsystemet inte kommer att beröras i 
detalj i uppsatsen. I avsnitt 2.1.1. kommer dock systemet kort redogöras för, 
då det i en redogörelse för svensk och europeisk patenträtt för läsaren hade 
varit missvisande att inte behandla den framtida europeiska utvecklingen.  

1.4 Metod och material 
Med beaktande av uppsatsens huvudsakliga syfte krävs en kartläggning 
avseende patent på andra medicinska indikationen. För att göra en 
framställning av gällande regelverk, de lege lata, har det varit lämpligt och 
nödvändigt att använda sig av den traditionella rättsdogmatiska metoden. 
Metoden anger vilka rättskällor som ska, bör och får beaktas samt tolkas 
och systematiseras utifrån rättskälleläran. Gällande rätt består av ett nätverk 
av rättsregler som används som normer, för enskilda eller det allmännas 
handlingar.11 Dessa normer formas av de allmänt accepterade rättskällorna, 
bestående av lag, förarbeten, praxis och doktrin, vilka också studeras i 
denna uppsats.12 Den rättsdogmatiska metoden har valts då arbetet avser att 
utreda om intrång i patent på den andra medicinska indikationen utifrån 
gällande rätt, de lege lata, kan göras gällande gentemot någon specifik aktör 
när bestämmelserna i det svenska läkemedelsförmånssystemet bidrar till att 
generiska läkemedel i praktiken expedieras för patentskyddade indikationer.  
 
Framställningen kommer även i vissa delar att tillämpa ett rättspolitiskt 
perspektiv i samband med diskussioner kring om intrång kan göras gällande 
gentemot någon specifik aktör och behovet av en förändring av gällande 
regelverk, särskilt då detta rättsområde fortfarande är under utveckling. 
Framställningen innefattar därför även en de lege ferenda-diskussion. De 
lege ferenda är ofta nära sammankopplat med rättspolitiska resonemang och 
kan för uppsatsen väcka tankar om hur lagstiftningen bör se ut.13 Denna 

                                                
11 Peczenik, 1995, s. 167.  
12 Kleineman, 2013, s. 21 ff.; Peczenik, 1995, s. 33 f. 
13 Sandgren, 2006, s. 534. 
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diskussion görs även om det argumenteras för att de lege ferenda-
resonemang faller utanför rättsdogmatikens principiella ram.14 Är den 
rättsliga problematiken av komplicerad natur kan det vara motiverat att 
angripa problemet med en sådan argumentation. Agell anser att 
rättsvetenskapens uppgift, liksom ansvar, är att bidra till rättsutvecklingen 
genom att granska både lagstiftning och praxis med kritiska ögon.15 Enligt 
Agell är en lämplig term för en rättsvetenskap som arbetar utan begränsning 
till vad som är gällande rätt ”konstruktiv rättsvetenskap”, för att markera 
möjligheterna av friare bidrag till rättsutvecklingen.16 Likaså Jareborg 
påpekar att även om rättsdogmatik primärt förknippas med en 
rekonstruktion av gällande rätt hindrar inte detta att man vid rättsdogmatisk 
argumentation vidgar perspektivet och går utanför gällande rätt.17 Han 
menar dessutom att det är helt legitimt för rättsdogmatiker att ”söka ideala 
lösningar”.18 Att den valda rättsdogmatiska metoden avser att återge 
gällande rätt borde därför inte hindra att perspektivet går utanför denna ram. 

Möjligheten att erhålla patent på den andra medicinska indikationen i 
Sverige är ett resultat av europarättsligt samarbete, främst till följd av den 
Europeiska patentkonventionen (EPC) och utvecklingen av det Europeiska 
patentverkets rättspraxis (EPO). EPO saknar däremot jurisdiktion att 
bedöma intrång i giltiga patent och i nuläget existerar inte någon gemensam 
patentdomstol i EU som behandlar dessa frågor, även om stora framsteg har 
åstadkommits och ett gemensamt patenträttsligt system kommer att träda i 
kraft när tillräckligt antal länder har ratificerat domstolsavtalet.19 Eftersom 
patentlagens bestämmelser om patenterbarhet likväl har sitt ursprung i 
denna konvention influeras oundvikligen tolkningen av vår 
patentlagstiftning av rättstillämpningen inom EPO.20 Lagtext, förarbeten, 
praxis och doktrin som är kopplade till EPC är därför i högsta grad relevanta 
för denna framställning. Rättspraxis som härrör från EPO kommer särskilt 
att användas för att granska och fastställa de patenträttsliga principerna som 
gäller för patent på den andra medicinska indikationen.  

                                                
14 Olsen, 2004, s. 117.  
15 Agell, 2002, s. 246.  
16 Agell, 1997, s. 46 ff. Termen lanserades först av Vilhelm Lundstedt, se Agell, 2002, s. 
247. Se även Hellner, 2001, s. 29 f. som använder sig av beteckningen ”traditionell 
rättsvetenskap”, en övergripande term som innefattar rättsdogmatik men går utöver 
gällande rätt och innefattar en kritisk analys.  
17 Jareborg, 2004, s. 4.  
18 Ibid. Se även Agell, 2002, s. 243 ff. som uttalat sig i samma riktning om än inte lika 
explicit som Jareborg. 
19 Se prop. 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU; Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1257/ 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa 
ett enhetligt patentskydd; Rådets förordning (EU) nr 1260/2012 om genomförande av ett 
fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga 
översättningsarrangemang; Avtal om en enhetlig patentdomstol (2013/C 175/01). Se även 
övriga patenträttsliga konventioner som Community Patent Convention (CPC), TRIPS, 
Patent Convention Treaty (PCT). 
20 Levin, 2011, s. 232 f.   
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Det kan därför också argumenteras att det är av betydelse hur intrång 
behandlas i övriga Europa för i vilken utsträckning patent på andra 
medicinska indikationen kan upprätthållas i Sverige. Framställningen 
undersöker och analyserar två utvalda avgöranden, ett avgörande från 
Storbritannien och ett från Nederländerna, som behandlar frågan om intrång 
i patent på den andra medicinska indikationen i förhållande till skinny 
labelling.21 Gällande det nederländska avgörandet har en inofficiell engelsk 
översättning använts med en medvetenhet om den begränsning detta 
medför.22 Denna har dock använts för att kunna redogöra för avgörandets 
innehåll och tillföra relevanta synpunkter till diskussion och analys.  

1.5 Forskningsläge 
Konceptet skinny labelling är relativt outforskat inom rättsvetenskapen och i 
huvudsak begränsat till artiklar i juridiska och medicinska tidskrifter samt 
bloggar som behandlar internationell och europeisk immaterialrätt. 
Forskning om patent på andra medicinska indikationen och dess förhållande 
till det svenska läkemedelsförmånssystemet är därför, åtminstone enligt 
författarens vetskap, starkt begränsad. Beträffande juridisk doktrin i 
nationell och europeisk patenträtt finns det emellertid ett digert material och 
bearbetningen av detta har varit en förutsättning för att kunna genomföra en 
grundlig undersökning av problemområdet för uppsatsen. Följaktligen 
kommer framställningen att beakta och diskutera arbeten av framstående 
forskare och praktiker inom immaterialrättens och särskilt patenträttens 
område, där bland annat Marianne Levin, Bengt G. Nilsson, Catarina Holtz 
och Philip W. Grubb kan nämnas. Bengt Domeijs avhandling 
”Läkemedelspatent” har också varit av stor vikt, särskilt i förhållande till 
patent på medicinska indikationer. Dessa arbeten har använts som underlag 
för diskussion och analys.  

1.6 Terminologi 
I uppsatsen används ett antal patenträttsliga och farmaceutiska begrepp som 
är av central betydelse, men som kan tyckas vaga eller allmängiltiga. Nedan 
ges därför en kort förklaring till hur begreppen används i den fortsatta 
framställningen, varvid några av begreppen även kommer att förklaras 
ytterligare under uppsatsens gång. I övrigt har sådan terminologi använts 
som är etablerad i patentlagstiftningen och inom läkemedelsindustrin.  
 
                                                
21 Warner-Lambert Company, LLC v. Actavis Group Ptc EHF & Ors [2015] EWHC 72 
(Pat) och Novartis AG v. Sun Pharmaceuticals Industries BV, C709/460540/KG ZA 
14/185.  
22 Kleeman, inofficiell översättning till engelska av Novartis AG v. Sun Pharmaceutical 
Industries BV (elektronisk källa).  
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Aktiv substans: en aktiv beståndsdel i ett läkemedel vilken är avsedd att 
antingen ha en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan som 
syftar till att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller 
användas för att ställa diagnos.23  
 
Andra medicinska indikationen: en ny medicinsk användning av ett ämne 
eller blandning av ämnen, som redan tidigare är känt som ett läkemedel.24  
 
”Blue-box”-krav: ett krav på en nationell standardtext i 
produktinformationen för ett läkemedel om det redan finns ett godkänt 
läkemedel med samma aktiva substans.25 
 
Läkemedel: en vara som är avsedd att ges till människor eller djur i syfte 
att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom.26  
 
Generiskt läkemedel/generika: en produkt som innehåller samma 
verksamma ämne eller ämnen, och i samma mängd, som ett 
originalläkemedel som har förlorat sitt patentskydd, men som säljs under ett 
annat namn och vanligtvis till ett lägre pris.27 
 
Generisk substitution: den skyldighet apotek efter införandet av 
substitutionsreformen i Sverige år 2002 har att byta ut ett dyrare läkemedel 
till ett billigare (generiska läkemedel) om ett sådant finns tillgängligt.28 
 
Medicinsk indikation: ett symtom, sjukdomstillstånd eller liknande som 
kan behandlas med ett läkemedel.29   
 
Originalläkemedel: den under viss tid patentskyddade farmaceutiska 
specialitet (läkemedelspreparat registrerat under ett speciellt handelsnamn) 
som är den först introducerade av läkemedlet i fråga.30 
 
Skinny labelling: att tillverkare av generiska läkemedel tillåts att utesluta 
hänvisningar till patentskyddade medicinska indikationer i 
produktinformationen i syfte att introducera läkemedel för indikationer som 
inte längre skyddas av ett patent.31 

                                                
23 2 kap. 1 § LäL.  
24 Domeij, 1998, s 319.  
25 Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och 
bipacksedlar för läkemedel, version 1, 1 juli 2014, s. 3.  
26 2 kap. 1 § LäL.  
27 Ibid. Se även artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 
november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. 
28 Levin & Nilsson, 2008, s. 137.  
29 Domeij, 1998, s. 313.  
30 Nationalencyklopedin, uppslagssida för originalläkemedel (elektronisk källa).  
31 Papadopoulou, 2015, s. 481. Se även Hayes, 2015, s. 166 och Brandberg, 2011, s. 35.  
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1.7 Disposition 
Uppsatsen omfattar på sju kapitel. Det andra kapitlet inleds med en 
redogörelse av grunderna i patenträtten där bland annat läkemedelspatent 
och förutsättningarna för patent på den första och andra medicinska 
indikationen redogörs för. Kapitlet behandlar skyddsomfånget för patent 
enligt nationell rätt men även europeiska konventioner med stor betydelse 
för den svenska regleringen redovisas. I detta avsnitt beskrivs även hur och 
varför patent på den andra medicinska indikationen införts i EPC och 
nationell lagstiftning.  
 
Det tredje kapitlet behandlar generiska läkemedel och möjligheten att 
genom skinny labelling utesluta patentskyddade indikationer från 
produktinformationen för ett läkemedel. Kapitlet berör därmed möjligheten 
för generiska läkemedel att få ett försäljningsgodkännande trots att patentet 
på den andra mediciniska indikationen ännu inte har upphört.  
 
Det fjärde kapitlet redogör för det svenska läkemedelsförmånssystemet och 
de åtgärder som har vidtagits för att möjliggöra generisk substitution. Syftet 
med detta kapitel är att klargöra hur det svenska systemet är uppbyggt för 
att läsaren ska kunna förstå varför upprätthållandet av patent på andra 
medicinska indikationen kan innebära ett problem i Sverige. I detta kapitel 
beskrivs läkares fria förskrivningsrätt och hur bedömningen av vilka 
läkemedel som får lov att ingå i förmånssystemet går till. Syftet med dessa 
inledande kapitel är att ge läsaren en nödvändig grund att stå på inför den 
fortsatta framställningen och de är därför mer deskriptiva till sin karaktär.  
 
Det femte kapitlet redogör för patentintrång på den andra medicinska 
indikationen. Kapitlet inleds med en redogörelse av den patenträttsliga 
ensamrätten och dess omfång. Därefter redogörs för direkt respektive 
medelbart patentintrång genom att belysa nyligen meddelad europeisk 
rättspraxis.  
  
Mot bakgrund av den redogörelse som presenterats i övriga kapitel kommer 
i kapitel sex en avslutande diskussion att föras där det som har framkommit 
kommer att sammanfattas, problematiseras och knytas ihop. 
Upprätthållande av patent på den andra medicinska indikationen kommer att 
diskuteras i förhållande till det svenska läkemedelsförmånssystemet och 
frågan om någon specifik aktör i distributionskedjan för läkemedel kan 
hållas ansvarig för intrång. Slutligen återfinns i kapitel sju några avslutande 
reflektioner och kommentarer kring de huvudfrågor som framställningen 
avsett att behandla. 
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2 Patenträtten och 
läkemedelspatent 

2.1 Allmänt om den svenska 
patentlagstiftningen 

Patentlagstiftningens huvudsakliga syfte är att främja innovation och 
utveckling av ny teknik som är värdefull för samhället. För att detta ska 
kunna uppnås måste den som har gjort en uppfinning under vissa 
förutsättningar kunna patentera den. Patentet ger innehavaren en ensamrätt 
att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen under en begränsad tid.32 Det 
centrala för patenthavaren är rätten att hindra andra att utföra de handlingar 
som omfattas av ensamrätten. I utbyte mot ensamrätten måste uppfinningen 
göras känd. Patentlagen innehåller bestämmelser om vilka uppfinningar som 
får patenteras i Sverige, hur förförandet för att få ett patent ska gå till och 
vad ensamrätten för ett patent innebär.33 Lagen innehåller också 
bestämmelser om förutsättningarna för att europeiska patent ska få samma 
verkan som nationella patent.  
 
De grundläggande förutsättningar som måste var uppfyllda för att ett patent 
ska beviljas framgår av 1 kap. 1-2 §§ PL. I enlighet med dessa 
patenterbarhetsvillkor måste det som önskas patenteras vara en uppfinning 
som inte omfattas av några i lagen uppräknade undantag. Uppfinningen 
måste även uppfylla kraven för nyhet och uppfinningshöjd samt kunna 
tillgodogöras industriellt.  
 
Ett grundläggande villkor för att patent ska kunna meddelas är därmed att 
uppfinningen är ny, det vill säga att uppfinningen när ansökan ges in inte är 
del av en redan känd teknik.34 Detta innebär att patent endast meddelas för 
en uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt dagen innan 
patentansökan, vilket framgår av 1 kap. 2 § andra stycket PL. Som ”känt” 
anses det som har blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta har skett genom 
skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt.35 Om ansökan senare blir 
offentlig beaktas även innehållet i en tidigare patentansökan vid 
bedömningen av nyhet. Offentliggörandet av en uppfinning är centralt i 
patenträtten. Det säkrar att andra kan få kunskap om uppfinningen, så att 
inte tid och resurser läggs ut på att utveckla något som redan existerar. 
Dessutom leder det till att uppfinningen kan tillgodogöras av andra efter att 
                                                
32 Prop. 2010/11:82, s. 7.  
33 SOU 2015:41, s. 132.  
34 Prop. 2010/11:82, s. 7. 
35 Ibid., s. 8. Se 1 kap. 2 § andra stycket PL.  
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patentet har upphört att gälla, något som är viktigt för innovationssamhällets 
fortsatta tillväxt.36 Vidare innebär kravet på uppfinningshöjd att 
uppfinningen väsentligt måste skilja sig från det som tidigare är känt. Kravet 
på uppfinningshöjd uppfylls om det objektivt sett är tillräckligt stor skillnad 
mellan den patentsökta uppfinningen och tidigare känd teknik. För att en 
uppfinning ska vara patenterbar krävs även att den har teknisk karaktär. Den 
måste vara en lösning på ett problem och ha en teknisk effekt, det vill säga 
att den faktiskt innefattar en ändamålsenlig lösning på ett närmare angivet 
tekniskt problem.37 Slutligen krävs det att uppfinningen är reproducerbar 
och kan tillgodogöras industriellt, det vill säga att den faktiskt har en 
yrkesmässig användning.  
 
Utöver de ovan angivna patenterbarhetsvillkoren måste en uppfinning ha 
beskrivits tillräckligt väl i ansökan om patentering.38 Ansökan ska innehålla 
bestämda uppgifter om vad som söks skyddas genom patentet, de så kallade 
patentkraven. Patentkraven är som framgår av 4 kap. 39 § PL en mycket 
betydelsefull del av ansökan och bestämmer patentskyddets omfattning. I 
enlighet med 4 kap. 40 § PL kan ett patent, från den dag då patentansökan 
gjordes, upprätthållas i 20 år.  

2.2 Allmänt om den europeiska 
patenträtten 

2.2.1 Utvecklingen av EPC och EPO 
Den nu gällande patentlagen (1967:837) har sin grund i ett nordiskt 
samarbete, som från början var inriktat på att upprätta en nordisk 
patentgemenskap.39 I propositionen som lades fram år 1966 föreslogs en 
total omarbetning av den dåvarande lagstiftningen i syfte att uppdatera de 
nordiska patentlagarna i enlighet med internationella konventioner på 
patentområdet. Sedan dess har åtskilliga lagändringar genomförts men 
utvecklingen har gått från ett fokus på den nordiska gemenskapen till en 
ökad internationalisering. Patenträtten präglas idag till stor del av 
internationella samarbeten. Inom Europa bygger samarbetet främst på den 
europeiska patentkonventionen, EPC, som har till syfte att tillhandahålla 
formella och materiella bestämmelser om hur och för vad ett patent kan 
meddelas.40  
 

                                                
36 Levin, 2011, s. 236.  
37 Prop. 2010/11:82, s. 8.  
38 Se 1 kap. 8 § andra stycket PL.  
39 SOU 2015:41, s. 131. Ett system med nordiska patentansökningar genomfördes dock 
aldrig, men de skilda patentlagarnas civilrättsliga bestämmelser blev i all väsentlighet 
överensstämmande. 
40 Nilsson & Holtz, 2012, s. 18 f.  
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EPC trädde i kraft år 1978 och Sverige var redan från början en 
fördragsslutande stat. För att harmonisera den svenska lagstiftningen med 
EPC ändrades PL år 1978.41 De bestämmelser som infördes vid Sveriges 
tillträde till konventionen var därför en anpassning till regleringen i EPC. 
Många fördragsslutande stater agerade på samma vis och EPC har med 
tiden blivit den viktigaste normeringen av patent inom Europa.42  År 2007 
tillträdde Sverige den reviderade versionen av den europeiska 
patentkonventionen, EPC 2000.  
 
EPC reglerar förutsättningarna för europeiska patent. För att säkerhetsställa 
en enhetlig tillämpning av dess bestämmelser inrättades i samband med 
konventionens ikraftträdande även ett gemensamt europeiskt patentverk, 
EPO. Det är EPO som granskar ansökningarna och beviljar europeiska 
patent. För att europeiska patent ska bli giltiga i Sverige idag krävs att 
patenthavaren översätter delar av, och i vissa fall hela, patentskriften till 
svenska.43 Om EPO meddelar patent på en ansökan som omfattar Sverige 
blir patentets svenska del, efter översättning och registrering av PRV, 
juridiskt likställt med ett patent som ingivits till och meddelats av PRV.44 
Oavsett om det är PRV eller EPO som har utfärdat patentet är det dock 
underkastat enbart svensk rätt. Patentet har därmed de rättsverkningar som 
framgår av svensk patenträtt, det vill säga patentlagen.45  
 
Då patentlagens bestämmelser har sitt ursprung i EPC, påverkas tolkningen 
av vår patentlagstiftning av rättstillämpningen inom EPO.46 I Sverige slogs 
det fast redan år 1990 att svenska domstolar inom ramen för vad som är 
förenligt med svensk lagstiftning ska beakta praxis från EPO.47 Detta 
betyder att EPO:s praxis av nödvändighet är normgivande för nationell, 
administrativ praxis och därmed också för meddelande av patent.48 Eftersom 
en uppfinnare har valfriheten att söka patent antingen via PRV eller EPO, 
skulle det vara högst olämpligt om PRV vägrade att bevilja patent för en 
uppfinning som skulle godkännas av EPO. Omvänt skulle det inte vara 
meningsfullt om svenska patent utfärdade av PRV inte skulle kunna föras 
vidare internationellt.49 Detta kom även till uttryck i NJA 2000 s. 497, där 
Högsta domstolen uttalade att en konsekvens av Sveriges anslutning till 
EPC är att tidigare uttalanden i förarbeten i den svenska patentlagstiftningen 
inte längre kan tillmätas relevans i den mån de strider mot 

                                                
41 Levin & Nilsson, 2008, s. 36.  
42 Ibid.  
43 SOU 2015:41, s. 131. 
44 Domeij, 2010, s. 97. 
45 Levin, 2011, s. 228.  
46 Domeij, 2010, s .97; Godenhielm, 1994, s. 24 f. och 43. 
47 RÅ 1990 ref. 84. 
48 Levin, 2011, s. 232.  
49 Ibid. 
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tolkningsprotokollet till artikel 69 i EPC, som har till syfte att uppnå en 
likartad bedömning i de till konventionen anslutna staterna.50 
 
I följande avsnitt kommer de specifika regleringar som gäller för 
läkemedelspatent i EPC och följaktligen i Sverige att behandlas. Först görs 
dock en kortare genomgång av det europeiska enhetspatentet.  

2.2.2 Ett europeiskt enhetspatent 
Frågan om patentsystemets framtida utformning i Europa har länge varit en 
av de viktigaste inom immaterialrätten.51 Patentsystemet består i huvudsak, 
som beskrivits i föregående avsnitt, av medlemsstaternas nationella 
patentlagstiftning och EPC. EU-förhandlingar om förbättringar av det 
europeiska patentsystemet har dock, i enlighet med artikel 20 FEU, 
resulterat i att ett fördjupat samarbete mellan en majoritet av 
medlemsstaterna ska införas. Samarbetet avser dels införandet av ett 
enhetligt patentskydd i EU, ett så kallat enhetspatent, och dels av införandet 
av en enhetlig patentdomstol för såväl det enhetliga patentskyddet som 
övriga europeiska patent. Den största fördelen med det enhetliga 
patentsystemet är den samlade domstolsordningen med ett gemensamt 
judiciellt system för alla de europeiska patent som meddelas av EPO, men 
som nu existerar som nationella patent i medlemsstaterna. I brist på ett 
gemensamt judiciellt system kan en enhetlig behandling i de skilda 
medlemsstaternas domstolar idag inte garanteras.52  
 
Genom det enhetliga patentsystemet kan en sökande genom ett enda 
förfarande erhålla ett patent som gäller i alla anslutna medlemsstater. På 
detta sätt förenklas processen för den sökande avsevärt. Inrättandet av en 
gemensam patentdomstol, som i princip är ensam behörig att handlägga 
tvister, bidrar även det till en förenkling. Det tidigare systemet har lett till att 
patenthavare kan ha varit tvungna att föra en intrångsprocess i flera olika 
medlemsstater, vilket stundtals har bidragit till olika utgångar i det enskilda 
fallet och därav en skiftande rättspraxis. En innehavare av ett patent som är 
utfärdat av EPO, oavsett om det är ett EU-patent, ett enhetligt patent eller ett 
nationellt patent, ska som en följd av det fördjupade samarbetet inte behöva 
föra en intrångsprocess i varje aktuell medlemsstat. Det nya systemet träder 
i kraft när lagstiftningen anpassats till nationell nivå i de anslutna 
medlemsstaterna och ett tillräckligt antal länder har ratificerat 
domstolsavtalet.53  

                                                
50 Protocol on the interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973   
as revised by the Act revising the EPC of 29 November 2000. Se även Jonshammer, 2015. 
51 Levin, 2011, s. 229.  
52 Ibid.  
53 Det krävs att 13 länder ratificerar domstolsavtalet och Frankrike, Storbritannien och 
Tyskland ingår bland dessa.  
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Med det framtida enhetliga patentsystemet blev en tydligare harmonisering 
med EPC alltmer nödvändig för den svenska patentlagstiftningen. I oktober 
2012 gav regeringen en utredare i uppdrag att analysera vilka reformer som 
behövde vidtas med anledning av det europeiska enhetliga patentsystemet. 
Utredaren gavs även i uppdrag att föreslå en ny lättillgänglig patentlag och 
patentförordning som skulle ersätta den nuvarande lagstiftningen. Någon 
större översyn av patentlagen och patentkungörelsen har tidigare inte gjorts 
utan endast åtskilliga modifieringar till följd av Sveriges tillträde till 
internationella konventioner.54 Patentlagsutredningens delbetänkande i juni 
2013 innehöll förslag på ändringar i patentlagen i syfte att anpassa lagen till 
det enhetliga patentsystemet. Förslagen lades fram inför riksdagen (se prop. 
2013/14:89) som har beslutat om ändringar i patentlagen (SFS 2014:434), 
att träda ikraft den dag regeringen bestämmer, tidigast när det enhetliga 
patentet träder ikraft.55 Patentlagsutredningen gav i sitt slutbetänkande, SOU 
2015:42, förslag till en helt omarbetad patentlag och en patentförordning 
som ämnar ersätta patentförordningen. En del av bestämmelserna i den nya 
patentlagen har anpassats till motsvarande artiklar i den europeiska 
patentkonventionen (EPC). Utredningen har haft som målsättning att 
anpassa den svenska patentlagstiftningen till det nya enhetliga patentskyddet 
i EU och inrättandet av den enhetliga europeiska patentdomstolen. I de delar 
ändringarna är materiellt ingripande innebär de därför en tillnärmning till 
EPC.56 En av dessa ändringar medför att när den enhetliga patentdomstolen 
prövar mål om europeiska patent ska artiklarna i domstolsavtalet som 
reglerar det enhetliga patentets ensamrätt och dess begränsningar gälla som 
svensk lag.57 I slutbetänkandet föreslås vidare ändringar för att så långt som 
möjligt minska skillnaderna i ensamrätten och dess begränsningar. Detta för 
att göra bestämmelserna så likartade som möjligt då två olika typer av 
patentkategorier, svenska patent och europeiska patent med enhetlig verkan, 
som kommer att finnas i Sverige i framtiden.58  
 
Då det enhetliga patentskyddet ännu inte har trätt i kraft och en enhetlig 
patentdomstol som behandlar intrångsfrågor inte heller existerar i nuläget 
kommer denna framställning dock inte att behandla det enhetliga 
patentsystemet ytterligare. Det ska dock tas i beaktning att rättsläget kan 
förändras när det väl har trätt i kraft.   

                                                
54 Patentlagsutredningens ursprungliga uppdrag anges i Dir 2012:99, bilaga 1. 
55 Se prop. 2013/14:89 och SFS 2014:434 Lag om ändring i patentlagen (1967:837). 
56 Karnov internet, patentlagen (1967:837), inledande not (elektronisk källa).   
57 Jonshammer, 2015. 
58 Ibid.   
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2.3 Läkemedelspatent 

2.3.1 Allmänt om läkemedelspatent 
Med ett läkemedel avses en vara som är menad att förebygga, bota eller 
lindra sjukdom eller skador eller lindra symtom på sjukdom eller skador.59 
Läkemedel är kemiska föreningar, och blandningar av sådana, som har en 
terapeutisk eller profylaktisk verkan på människor eller djur.60 I samband 
med införandet av den europeiska konventionen EPC 1973 försvann det 
tidigare förbudet mot produktskydd för läkemedel. Principiellt behandlas 
läkemedel som andra kemiska föreningar, och det är därför idag möjligt att 
erhålla tre olika typer av läkemedelspatent med skild rättsverkan.  
 
Ett produktpatent innebär att själva läkemedlet patenteras genom att den 
kemiska föreningen som läkemedlet utgörs av skyddas. Patentet avser då 
föreningen uttryckt i en kemisk formel. Enligt 1 kap. 8 § andra stycket PL 
behöver ingen bestämd användning anges i patentkraven för läkemedel och 
skyddet omfattar därför produkten som sådan. Genom detta skyddas alla 
tänkbara nya användningar av den aktuella substansen av ett så kallat 
oinskränkt produktskydd och ett sådant patent utgör därmed den starkaste 
formen av läkemedelspatent.61 När själva förfarandet att tillverka ett 
läkemedel patenteras erhålls ett metodpatent. Metodpatent kan meddelas 
även om den kemiska föreningen är känd sedan innan, då patentet enbart 
täcker den angivna framställningsmetoden.62  
 
En stor del av läkemedelsforskningen fokuserar på att ta fram nya 
användningsområden för redan kända ämnen och blandningar.63 Ett 
användningspatent är ett patent på nya användningar av kända substanser. 
Möjligheten till patentskydd för nya användningsområden har emellertid 
inte alltid varit självklar. Dess patenterbarhet hindras dessutom ibland av 
förbudet att patentera medicinska förfaranden som återfinns i artikel 53 (c) i 
EPC 2000.64 I svensk lagstiftning återges bestämmelsen i 1 kap. 1 d § PL 
där det framkommer att patent inte kan meddelas på ett sådant förfarande 
för terapeutisk eller kirurgisk behandling eller diagnosticering som ska 
utövas på människor eller djur.65 Det innebär att läkemedel kan patenteras, 
men inte medicinskt relaterade uppfinningar som utförs direkt på levande 
kroppar för att diagnostisera eller behandla sjukdomar. Förbudet motiveras 
av syftet att trygga läkares handlingsfrihet och en visad tillit till deras 

                                                
59 Prop. 1993/94:22, s. 32.  
60 Levin, 2011, s. 273.  
61 Ibid., s. 269.  
62 Ibid., s. 273.  
63 Se Moufang, 2013, s. 65 f.  
64 Se T 116/85, OJ EPO 1989 s. 13 och G 1/04 OJ EPO 2007 s. 334. 
65 1 kap. 1 d § PL.  



 21 

förmåga att ge patienter god vård, varför ett patentsystem som sätter upp 
gränser för läkares möjligheter att behandla patienter inte är lämpligt.66 
Förbudet medför däremot inte hinder mot patentering av kemiska ämnen 
och blandningar av dessa ämnen som är avsedda för användning vid sådana 
förfaranden.  
 
Möjligheten till patent på redan kända ämnen eller blandningar av ämnen 
för nya medicinska användningsområden anses därmed som viktig och av 
särskild betydelse för utvecklingen av nya läkemedel.67 Det är dessa patent 
som denna uppsats fokuserar på och som i följande avsnitt kommer att 
presenteras närmare. 

2.3.2 Patent på den första medicinska 
indikationen 

När det för första gången upptäcks att användningen av ett ämne eller en 
sammansättning av ämnen kan användas för ett medicinskt ändamål talar 
man om den första medicinska indikationen.68 Patententering av en 
medicinsk indikation innebär emellertid svårigheter, dels på grund av det 
allmänna nyhetskravet och dels förbudet mot patent på medicinska 
förfaranden. Ett avsteg från det allmänna nyhetskravet i artikel 52 EPC 1973 
skedde dock när möjligheten att patentera den första medicinska 
indikationen infördes genom artikel 54 (5) EPC 1973.69 I samband med att 
Sverige tillträdde EPC år 1978 infördes en motsvarande bestämmelse i 1 
kap. 2 § st. 4 mening 1 PL. Patenterbarhetsvillkoret att en uppfinning ska 
vara ny hindrar därför inte att patent meddelas på ett redan känt ämne eller 
en känd blandning av ämnen när det första gången visar sig ha ett 
medicinskt ändamål och därmed vara verksamt som läkemedel. 
Nyhetsundantaget förutsätter dock att användningen av ämnet inte tidigare 
är känd inom någon metod för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller 
annan metod för diagnosticering som är avsedd att användas på människor 
eller djur.70 Eftersom den aktiva substansen redan är känd när en första 
medicinsk indikation påvisas kan dock inte ett oinskränkt produktpatent 
erhållas. Uppfinningen erhåller istället ett användningsbundet produktpatent 
för en känd substans första medicinska indikation.71  
 
Patentskyddets omfattning bestäms i enlighet med artikel 69 EPC 2000 av 
de angivna patentkraven. Det är således hur patentkraven utformas och hur 
de sedan tolkas som är avgörande för hur långt patentskyddet sträcker sig. 

                                                
66 Sterckx & Cockbain, 2012, s. 135 f.; SOU 2006:80, s. 179 f.  
67 Prop. 2010/11:82, s. 10 f.  
68 Levin & Nilsson, 2008, s. 59.  
69 Prop. 2010/11:82, s. 11.  
70 Prop. 1977/78:1 Del A, s. 178 f.  
71 SOU 2006:70, s. 76.   
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För att erhålla ett patentskydd för all terapeutisk användning av en substans 
kan följande kravformulering för patentet på den första medicinska 
indikationen användas:  

 
”Den kemiska föreningen X för terapeutisk användning som 
läkemedel”72 

  
I den svenska lagstiftningen återfinns bestämmelsen i 4 kap. 39 § PL och av 
bestämmelsen framgår att ledning för hur patentkraven ska tolkas kan 
hämtas i beskrivningen av patentet. I tolkningsprotokollet till EPC och i 
praxis har det emellertid bekräftats att enbart det faktum att det i 
beskrivningen anges en särskild tillämpning inte nödvändigtvis begränsar 
skyddsomfånget.73 Det finns dock ingen skyldighet för sökanden av patent 
på en första medicinsk indikation att utsträcka ensamrätten till hela det 
medicinska området, utan en begränsning av ensamrätten kan göras genom 
att ange specifika indikationer.74 Beroende på kravformulering kan således 
skyddsomfånget för den första medicinska indikationen antingen begränsas 
till vissa specifika medicinska indikationer eller för all medicinsk 
användning av ett ämne.    

2.3.3 Patent på den andra medicinska 
indikationen 

Eftersom läkemedelsforskningen utgår alltmer från den kunskap som redan 
finns om kända läkemedel, ökar sannolikheten att hitta ny terapeutisk effekt 
hos en redan känd substans. När det har påvisats att ett känt läkemedel kan 
användas vid medicinsk behandling av en ny sjukdom talar man om den 
andra medicinska indikationen. Termen är något missvisande, då den inte 
enbart syftar på den numeriskt ”andra” indikationen av ett läkemedel, utan 
även potentiellt efterföljande indikationer. Med införandet av möjligheten 
att patentera den första medicinska indikationen väcktes frågor om artikel 
54 (5) EPC 1973 var begränsad till den första medicinska indikationen eller 
om även patent på den andra och senare medicinska indikationer kunde 
erhållas.75  

2.3.3.1 Rättsutveckling i praxis  
 
Första gången EPO indirekt berörde frågan om den andra medicinska 
                                                
72 SOU 2006:70, s. 76; T 128/82, OJ EPO 1984 s. 164, p. 10. Se även 15 § i Patent- och 
registreringsverkets föreskrifter med patentbestämmelser, PRVFS 1997:1, P32 i lydelse 
med införda ändringar t.o.m. PRVFS 2015:3, P:103. 
73 T 128/82, OJ EPO 1984 s. 164, T 36/83, OJ EPO 1986 s. 295. Se även Protocol on the 
interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973 as revised by the Act revising the EPC 
of 29 November 2000. 
74 Domeij, 1998, s. 316 f.  
75 Ibid., s. 319 f.  
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indikationens patenterbarhet var i målet T 128/82 Pyrrolidine 
derivates/HOFFMAN-LA ROCHE, då omfattningen av ett patent på den 
första medicinska indikationen diskuterades.76 Besvärskammaren ansåg att 
den som uppfunnit ett medicinskt användningsområde för en redan känd 
substans skulle erhålla ett användningsbundet produktpatent som omfattade 
all sådan medicinsk användning. EPO var dock ovilliga att tillåta patent för 
andra medicinska indikationen baserat på ordalydelsen av artikel 54 (5) 
EPC. Det allmänna nyhetskravet ansågs utgöra ett hinder mot patent på den 
andra medicinska indikationen och det användningsbundna produktskyddet 
var vid denna tidpunkt begränsat till kända ämnen som inte tidigare haft 
någon känd medicinsk användning.77 Det avgörande momentet i 
utvecklingen skedde när sju parallella mål i den stora besvärskammaren i 
EPO behandlade frågan om patent på den första medicinska indikationen 
verkligen skulle medföra patentskydd för all medicinsk användning av ett 
ämne eller en blandning av ämnen.78  

I avgörandet G 5/83 EISAI/Second medical indication framförde den Stora 
besvärskammaren att ordalydelsen av nyhetsundantaget i artikel 54 (5) EPC 
1973 inte kunde utesluta patent på den andra medicinska indikationen.79 
Trots avsaknad av något uttryckligt stöd i konventionstexten meddelades 
därmed att patent kan beviljas när ett läkemedel som är avsett att behandla 
en viss sjukdom även kan framställas för att behandla en annan sjukdom. 
Stora besvärskammaren framförde att ett allmänt uteslutande av patent på 
den andra medicinska indikationen från patentskydd inte kan härledas ur 
bestämmelserna i EPC och heller inte ur förarbetena till artiklarna i fråga.80 
Det konstaterades att även om tillverkningsförfarandet och den medicinska 
substansen redan var känd, kunde nyhetskravet uppfyllas genom att själva 
framställningen ansågs som ny när läkemedlet kunde användas för ett nytt 
användningsområde.81 

Patentskyddets omfång bestäms som tidigare nämnts utifrån den 
kravformulering som förekommer i patentkraven. Eftersom EPO:s stora 
besvärskammare uttalat att en ny medicinsk användning av en känd produkt 
måste utgöra ett medicinskt förfarande skulle ett patentkrav som formuleras 
som en ny medicinsk användning av ett känt läkemedel stå i strid med 
förbudet mot patent på medicinska förfaranden som beskrivits ovan.82 För 
att inte strida mot detta förbud godkändes för patent den andra medicinska 
indikationen en kravformulering som det schweiziska patentverket etablerat 
i sin praxis, så kallade ”swiss-type claims”. Patentkraven utformas genom 

                                                
76 T 128/82, OJ EPO 1984 s. 164. 
77 Ventose, 2009, s. 63.  
78 G 1/83, G 5/83, G 6/83, OJ EPO 1985, s. 60, 64 och 67; Domeij, 1998, s. 320.  
79 G 5/83, OJ EPO 1985 s. 64, p. 22; Papadopoulou, 2015, s. 479.  
80 G 5/83, OJ EPO 1985 s. 64, p. 22. 
81 Ibid., p. 20-23.  
82 Se avsnitt 2.2.1.  
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formuleringen på ett sätt att de gäller tillverkningen av en redan känd 
medicinsk substans för behandling av en ny specifik medicinsk indikation. 
Följande kravformulering för patentet användas således: 
 

”Användningen av förening eller komposition X för framställning 
av ett läkemedel för den terapeutiska tillämpningen Y”83 

 
Genom denna formulering uppfylls nyhetskravet via angivelsen av en 
ny indikation medan kravet på teknisk effekt uppfylls då särdraget 
”framställning av ett läkemedel” definieras. Patentskyddet omfattar 
således framställningen av ett läkemedel för den specifika medicinska 
användningen i fråga.84  
 
Nationella domstolar i vissa konventionsstater kom att bekräfta EPO:s 
praxis och patent på en andra medicinska indikation kunde därefter 
erhållas hos de nationella patentmyndigheterna.85 Även i Sverige 
godkändes patent på den andra medicinska indikationen i samband med 
att Patentbesvärsrätten år 1986 prövade frågan. PBR ifrågasatte först 
om inte ett patent på den andra medicinska indikationen innebar ett 
kringgående av lagtexten och förbudet på patent mot medicinska 
förfaranden, men fann att betydelsen att det i svensk rätt meddelades 
patent under samma förutsättningar som i EPO vägde tyngre.86 Målet 
kom därefter upp till prövning i Regeringsrätten som med hänvisning 
till tidigare praxis betonade att Sveriges anslutning till EPC gör det 
nödvändigt att i den nationella rättstillämpningen beakta EPO:s praxis i 
den mån den inte är oförenlig med svensk lagstiftning.87 Beträffande 
den andra medicinska indikationen fann Regeringsrätten att EPO:s 
tolkning fick anses vara förenlig med svensk lagstiftning och patent på 
den andra medicinska indikationen godkändes därigenom.88   
 

2.3.3.2 Skyddsomfånget för swiss-type claims 
 
Enligt swiss-type claims-patents ordalydelse omfattar patentskyddet 
framställningen av ett läkemedel för den specifika medicinska 
användningen ifråga. Då swiss-type claims kravformulering genom ordet 
”för” är användningsbegränsad har frågor väckts om vilken avsikt eller 
                                                
83 G 5/83, OJ EPO 1985 s. 64, p 19-22; Legal Advice from the Swiss Federal Intellectual 
Property Office of 30 May 1984, OJ EPO 1984 s. 581, se särskilt p 2-3: ”use of a 
compound […] for the production of agents against […]”. 
84 Domeij, 1998, s. 321.  
85 Se exempelvis Storbritannien: John Wyeth and Brothers Ltd. ́s application and Shering 
AG ́s Applications [1985] RPC 545. 
86 PBR, mål P 86-044, dom 13 juni 1986. 
87 Se RÅ 1991 not. 483 och RegR hänvisning till RÅ 1990 ref. 84. Se även AIPPI (Q238) 7 
maj 2014, Sverige (elektronisk källa).  
88 Domeij, 1998, s. 324. Se även Sandgren, 2000/01, s. 938 f.  
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vetskap från patenthavarens sida som formuleringen medför. Ser man till 
EPO:s praxis har användningen av ordet ”för” generellt sett tolkats som ett 
krav på att den aktuella produkten ska vara ”lämpad för”.89 I Storbritannien 
har emellertid ordet ”för” i kravformuleringen för swiss-type claims-patent 
tolkats som ett krav på en produkt som både är ”lämpad och avsedd för”.90 

Frågor om skyddsomfångets innebörd bedöms i avsaknad av en enhetlig 
domstol av de nationella domstolarna.91 Detta gäller oavsett om patentet är 
meddelat av en nationell myndighet eller av EPO.92 Då de nationella 
domstolarnas praxis inte är enhetlig är det emellertid inte lätt att avgöra hur 
långt skyddsomfånget för swiss-type claims sträcker sig. Som tidigare 
nämnts saknar EPO jurisdiktion för intrångsfrågor. EPO har dock antytt att 
swiss-type claims kravformulering endast skyddar själva tillverkningen av 
läkemedlet för den avsedda indikationen.93 EPO klassificerade dessutom 
nyligen swiss-type claims som processkrav i avgörandet T 1780/12 Cancer 
treatment/BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, 
vilket tyder på att skyddet avser tillverkningsförfarandet av en produkt för 
en specifik medicinsk användning.94  
 
Det har även i doktrin spekulerats hur långt skyddsomfånget sträcker sig. 
Domeij menar att den ensamrätt som följer med dessa patent medför att 
innehavaren kan hindra en konkurrent från att tillverka den aktuella aktiva 
substansen i en sådan utformning, det vill säga gällande förpackning, 
dosering etc., att den är särskilt lämpat för den i kravet angivna 
användningen.95 Grubb har även anfört att patentet borde innefatta en 
möjlighet att hindra konkurrenter från att genom marknadsföring och 
märkning i exempelvis en bipacksedel gynna sådan användning.96 
 

2.3.3.3 Införandet av EPC 2000 
 
I revideringen av EPC 1973 ville lagstiftaren klargöra att inte bara den 
första, utan även senare, användningar av ett redan känt ämne kunde 

                                                
89 Papadoupoulou, 2015, s. 487. Jfr T 609/02, p. 9; T 158/96, p. 3.1; G 2/88, OJ EPO 1993 
s. 93, p. 9; G 6/88, OJ EPO 1993 s. 114, p. 9. 
90 Se Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc [2008] EWCA Civ 444, p. 10; Hospira UK Ltd v. 
Genentech Inc [2014] EWCH 1094 (Pat) p. 58. Se även Hayes, 2015, s. 167, se 
citat: ”[s]uitable and intended for”.  
91 Papadopoulou, 2015, s. 480.  
92 Levin, 2011, s. 307.  
93 T 1020/03, OJ EPO 2007 s. 204, p. 23.  
94 T 1780/12, p. 16, se citat: ”These claims take the form "Use of X for the manufacture of 
a medicament for the treatment of Y", i.e. they are purpose-limited process claims”; 
Papadopoulou, 2015, s 490. Jfr även Ranbaxy (UK) Limited v. AstraZeneca AB, High 
Court of Justice, Chancery Division, Patents Court, London, UK, 15 July 2011, [2011] 
EWHC 1831 (Pat) angående processkrav. 
95 Domeij, 1998, s. 506.  
96 Grubb, 2004, s. 242 f.  
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patenteras. I förarbetena diskuterades olika förslag på hur patent på den 
andra medicinska indikationen skulle komma till uttryck i 
konventionstexten. I enlighet med en text som lagts fram av den 
schweiziska delegation infördes tillslut artikel 54 (5) EPC 2000 som 
uttryckligen reglerade patent på den andra medicinska indikationen.97 I den 
nya konventionstexten EPC 2000, som trädde i kraft i december 2007, 
framgår således att det allmänna nyhetskravet inte hindrar att patent 
meddelas på ett känt ämne eller en känd blandning av ämnen för en specifik 
användning vid en viss behandling på människor eller djur, om en sådan 
användning inte redan är känd.  
 
Den tidigare bestämmelsen i 1 kap. 2 § fjärde stycket PL togs bort i 
samband med 2007 års lagändring då PL anpassades till EPC 2000. 
Bestämmelsen ansågs ha mist sin betydelse. Någon motsvarande 
bestämmelse till den nya bestämmelsen 54 (5) EPC infördes däremot inte då 
det ansågs att lagregleringen i så fall skulle bli onödigt komplicerad. Enligt 
propositionen var en sådan ny bestämmelse inte nödvändig för att uppnå 
överensstämmelse med vad som gällde enligt EPC.98 Det uppkom emellertid 
härigenom en skillnad mellan den svenska patentlagstiftningen och EPC 
2000. Det framfördes därför i förarbeten att patentlagstiftningen borde 
förtydligas så att den otvetydigt gav uttryck för vad som gäller för patent 
baserade på en ny medicinsk användning av kända substanser.99 Således 
kompletterades 1 kap. 2 § PL med ett fjärde stycke som motsvarade artikel 
54 (5) EPC 2000.100 Genom stycket framgår det på vilket sätt nyhetskravet 
inte hindrar att patent på redan kända ämnen meddelas för nya medicinska 
indikationer.  

Den kravformulering som i enlighet med EPC 2000 bör användas på patent 
på den andra medicinska indikationen återges i EPO:s riktlinjer för 
patentbarhetsprövning.101 Följande kravformulering rekommenderas: 

”Ämnet eller blandningen X för användning vid behandling av 
sjukdom Y” 

Den nya kravformulering utformas därmed som ett användningsbundet 
produktkrav.102 Detta skiljer sig från swiss-type claims som utformas som 
ett nytt sätt att tillverka en redan känd medicinsk substans för användning 
vid behandling av en specifik medicinsk indikation. Det framfördes 
                                                
97 MR/18/00, Basic Proposal - Explanatory notes - Article 54(4) and Article 54(5) EPC, 21 
november 2000. Se även förarbeten till EPC 2000 CA/PL 4/00; CA/100/00, p. 45-48; 
CA/124/00, p. 17 och CA/125/00, p. 74-90.  
98 Prop. 2006/07:56, s 83 f.  
99 SOU 2008:20, s. 215. 
100 Nilsson & Holtz, 2012, s. 64.  
101 Guidelines for Examination in the EPO (23 mars 2015) G-VI, 7.1. Se även 
Papadopoulou, 2015, s. 480.  
102 Papadopulou, 2015, s. 487; prop. 2010/11:82, s. 11. 
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emellertid i samband med revideringen av EPC 1973 att patent på den andra 
och senare medicinska indikationen inte förtjänar samma breda skydd som 
patent på den första medicinska indikationen.103 Det har lett till en skillnad 
mellan skyddsomfånget för dessa patent som innebär att det endast är den 
specifika användningen som kan skyddas för patent på andra eller senare 
medicinska indikationer, medan skyddet för den första medicinska 
indikationen avser medicinsk användning i allmänhet.104  
 
Kravformuleringen påverkar även intrångsfrågan. De användningsbundna 
produktkraven innebär att skyddsomfånget begränsas till den i patentkravet 
angivna medicinska användningen eller ändamålet med den aktuella 
produkten.105 Vid intrång i produktpatent begås intrånget i regel genom 
användningen av produkten i fråga. Vid användningsbundna produktpatent 
är det själva nyttjandet av produkten för den avsedda användningen som blir 
relevant vid intrångsfrågan. Detta medför att patenthavare kan förhindra 
andra aktörer från att sälja generiska läkemedel med instruktioner om 
användning för den patentskyddade indikationen ifråga.106 
 

2.3.3.4 Skillnaden i skyddsomfång mellan swiss-type 
claims och EPC 2000 

 
Efter revideringen av EPC var det möjligt att söka patentskydd för andra 
och senare medicinska indikationen både genom att använda en swiss-type 
claim-formulering eller en kravformulering enligt EPC 2000.107 I 
förarbetena till EPC 2000 bedömdes de nya användningsbundna 
produktkraven väsentligen ha samma effekt som vid ett användande av 
swiss-type claims.108 För att öka rättssäkerheten och tydliggöra vad som 
gäller för patent på den andra och senare medicinska indikationer 
meddelade emellertid EPO:s stora besvärskammare i G 2/08 Dosage 
regime/ABBOTT RESPIRATORY att möjligheten att erhålla patent genom 
swiss-type claims helt skulle ersättas av den nya kravformuleringen 
rekommenderad i EPC 2000. Efter avgörandet accepteras därför inte swiss-
type claims-patent längre.109 Beslutet har inte retroaktiv verkan och 
tillämpas därför bara på ansökningar som gavs in tre månader efter att 
avgörandet publicerades. 
 

                                                
103 CA/125/00, p. 86: ”[t]he aim, therefore, was to provide narrow protection for the second 
medical indication and broad protection for the first indication.” 
104 Prop 2010/11:82, s. 22. 
105 Papadopulou, 2015, s. 487. 
106 Grubb, 2004, s. 243.  
107 Papadopoulou, 2015, s. 480.  
108 MR/18/00 p. 4.  
109 G2/08, OJ EPO, s. 514.  



 28 

Frågan har emellertid väckts om inte den nya kravformuleringen i EPC 
2000 ger ett bredare skydd för patent på den andra medicinska indikationen 
än vad swiss-type claims gör. Att skyddsomfånget faktiskt har vidgats har 
även antytts av EPO när de, som tidigare nämnts, klassificerade swiss-type 
claims som ett processkrav och kravformuleringen enligt EPC 2000 som ett 
användningsbundet produktkrav.110 I avgörandet G 2/08 Dosage 
regime/ABBOTT RESPIRATORY framförde även EPO:s stora 
besvärskammare i förhållande till ”swiss-type claims” att: ”[i]t appears that 
the rights conferred on the patentee by the claim category under Article 54 
(5) EPC are likely broader […]”.111 Uttalandet ger uttryck för att 
skyddsomfånget vid en kravformulering i enlighet med EPC 2000 är något 
större.  
 
Avsikten var dock inte att lagstiftaren genom en ny kravformulering i EPC 
2000 skulle utöka skyddet för patent på medicinska indikationer. Denna 
intention verkar emellertid inte ha blivit säkrad i praktiken. I doktrin har 
framförts att det genom den nya kravformuleringen inte endast är 
generikatillverkare som riskerar att begå intrång utan även att andra aktörer, 
såsom läkare, sjuksköterskor och apotekspersonal som genom förskrivning, 
tillhandahållande och distribution av generiska läkemedel kan ses som 
ansvariga.112  

2.4 Sammanfattning 
Patent på den första och andra medicinska indikationen har olika 
skyddsomfång. Ordalydelsen i patentkravet är avgörande för omfattningen 
av skyddet. Patentskyddet för den första medicinska indikationen kan vara 
allmänt och i patentkraven anges då all medicinsk användning av ämnet. För 
den andra respektive senare medicinska indikationer är patentets 
skyddsomfång begränsat till att avse den specifika användning som anges i 
patentkraven.  
 
När artikel 54 (5) EPC 1973, som motsvarar nuvarande 54 (4) EPC 2000, 
infördes var syftet med bestämmelsen att patent skulle vara möjligt för en 
första men inte andra medicinska indikationer. Genom utvecklingen i 
rättspraxis och revideringen av EPC har man emellertid frångått den 
ursprungliga avsikten med bestämmelsen och meddelat patent på den andra 
medicinska indikationen. De två hinder som ursprungligen aktualiserades 
vid patent på den andra medicinska indikationen, bristen på nyhet och 
förbudet för patent på medicinska förfaranden, kringgicks med den nya 
kravformuleringen. Den kravformulering som formulerades i praxis som ett 

                                                
110 T1780/12, p. 16-23.  
111 G 2/08, OJ EPO 2010, s. 514, p. 6.5. Se även Papadopoulou, 2015, s. 480.  
112 Se exempelvis Jaenichen, Meier & Hölder, 2009, s. 273.  
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processkrav, swiss type-claims, har sedan ersatts med ett användningsbundet 
produktkrav i EPC 2000. Även om dessa kravformuleringar inte längre är 
tillåtna existerar dock, med tanke på ett patents förhållandevis långa 
skyddstid, fortfarande patent på den andra medicinska indikationen i form 
av swiss-type claims. I den fortsatta framställningen är det därför 
nödvändigt att beakta båda två kravformuleringarna och hur dess 
skyddsomfång bedöms vid intrångsfrågor.  
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3 Generiska läkemedel och 
skinny labelling  

I följande kapitel kommer generiska läkemedel och dess 
marknadsintroduktion att presenteras. Kapitlet berör även metoden skinny 
labelling och användandet av ”blue-box”-krav.   

3.1 Generiska läkemedel 
Ett generiskt läkemedel är en kemisk identisk kopia av ett tidigare patenterat 
läkemedel, som saluförs under ett annat namn och av en annan tillverkare än 
originalläkemedlet. För att anses utgöra ett generiskt läkemedel i enlighet 
med 1 § fjärde stycket läkemedelslagen (1992:859) måste det ha samma 
kvalitativa och kvantitativa sammansättning i fråga om aktiva substanser 
och läkemedelsform som originalläkemedlet.113 I enlighet med dessa 
grundläggande kriteriet måste det generiska läkemedlet: 
 

- vara godkänt som läkemedel 
- innehålla samma aktiva beståndsdelar 
- innehålla samma mängd av de aktiva beståndsdelarna 
- ha samma beredningsform 
- ha bedömts vara bioekvivalent/terapeutiskt ekvivalent  
- samt ingå i läkemedelsförmånen114 

 
Ett generiskt läkemedel ska således uppnå samma kvalitetskrav som 
originalläkemedlet. Det generiska läkemedlets utformning av tabletter, 
kapslar och vätskeblandning kan dock avvika från originalläkemedlet, vilket 
oftast avser storlek, färg, form, lukt och konsistens.115 Om ett generiskt 
läkemedel uppfyller ovanstående kriterier kan det anses medicinskt 
likvärdigt av Läkemedelsverket.  
 
I överensstämmelse med reglerna för originalläkemedel så måste även 
generiska läkemedel godkännas för försäljning innan de kan introduceras på 
marknaden. Det regelverk som styr processen för marknadsintroduktion av 
generiska läkemedel bygger i huvudsak på det så kallade 
läkemedelsdirektivet.116 Ett godkännande av ett generiskt läkemedels 
marknadsintroduktion sker antingen av behörig nationell myndighet eller 
                                                
113 Prop. 2005/06:70, s. 84.  
114 Se avsnitt 4.2 för utförlig beskrivning av läkemedelsförmånssystemet.  
115 Levin & Nilsson, 2008, s. 124.  
116 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (revidering i ändringsdirektiv 
2004/24/EG, 2004/27/EG och 2004/28/EG) av den 31 mars 2004. 
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centralt för hela EU av den europeiska patentmyndigheten EMA.117 Till 
vanligheten hör att stora läkemedelsföretag ansöker om godkännande hos 
EMA medan mindre läkemedelsföretag vänder sig till den nationella 
myndigheten.118  
 
I den svenska lagstiftningen har direktivets bestämmelser införts i 
läkemedelslagen (2015:315). Enligt 4 kap. 11 § LäL är det LV som 
behandlar frågan om nationellt godkännande för försäljning i Sverige. I 
ingresspunkt 14 till läkemedelsdirektivet anges att generiska läkemedel är 
en viktig del av läkemedelsmarknaden och att mot bakgrund av de 
erfarenheter som gjorts bör tillträdet till gemenskapsmarknaden för sådana 
läkemedel underlättas. Enligt bestämmelserna 4 kap. 13 § LäL kan en 
generikatillverkare vid ansökan om godkännande för försäljning av ett 
generiskt läkemedel därför ha rätt att åberopa viss dokumentation som 
tidigare åberopats för ett originalläkemedel. I praktiken innebär detta att 
tillverkare av generiska läkemedel ska kunna börja sälja sina produkter vid 
en tidigare tidpunkt och att ett godkännande för försäljning inte kräver 
samma utrednings- och dokumentationsresurser som för ett 
originalläkemedel.119  
 
Som utgångspunkt innebär patenträtten att ett patent för ett godkänt 
originalläkemedel hindrar att ett generiskt läkemedel kan börja säljas på 
marknaden. Generiska läkemedel kan därför introduceras på marknaden 
först när patent på den kemiska föreningen eller patent på den första 
medicinska löpt ut.120 Det är emellertid vanligt att ytterligare medicinska 
indikationer förblir patentskyddade efter att patentskyddet på 
originalläkemedlet har löpt ut. Nästföljande avsnitt ska därför behandla hur 
generiska läkemedel kan introduceras på marknaden trots det faktum att 
patent på andra eller senare medicinska indikationer ännu inte har upphört.   

3.2 Metoden skinny labelling 
I enlighet med läkemedelsdirektivet måste, vilket nämnts i föregående 
avsnitt, ett läkemedel beviljas ett marknadsgodkännande innan det får 
introduceras på marknaden. Precis som övriga läkemedel måste även en 
generikatillverkare deklarera all nödvändig produktinformation om 

                                                
117 Artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 
om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. Se även prop. 1994/95:143, s. 
14 ff.  
118 Shorthose, 2012, s. 123.  
119 Karnov internet, läkemedelslag (2015:315), kommentar till 4 kap. 13 §, not 56 
(elektronisk källa). Se även prop. 2005/06:70, avsnitt 6.2, s. 92, för utförlig beskrivning av 
det förenklade förfarandet för generiska läkemedel.  
120 Prop. 2001/02:63, s.56; Domeij, 1998, s. 8.   
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läkemedlet vid en ansökan om försäljningsgodkännande.121 
Produktinformationen är en sammanfattning av produktens egenskaper.122 
En generikatillverkare kan dock utesluta hänvisningar till vissa 
patentskyddade indikationer från det generiska läkemedlets 
produktinformation i syfte att introducera läkemedel för indikationer som 
inte längre skyddas av ett patent.123 I Sverige återfinns denna möjlighet i 3 
kap. 5 § i LV:s föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel 
för försäljning m.m. Av bestämmelsen framgår att det är ”inte nödvändigt 
att inkludera de delar i sammanfattningen av referensläkemedlets 
egenskaper, vilka avser indikationer eller doseringsformer som fortfarande 
omfattades av patentskydd vid den tidpunkt det generiska läkemedlet sattes 
på marknaden”. 
 
Metoden att utesluta patentskyddade indikationer från produktinformationen 
brukar kallas för "skinny labelling", vilket närmast är att översätta 
med ”smal etikettering”.124 Metoden utnyttjar det faktum att ett enskilt 
läkemedel ofta har patentskyddats för flera olika indikationer, alltså för flera 
olika medicinska användningsområden. För att förtydliga ges ett exempel. 
Ett läkemedel har beviljats patent för den första medicinska indikationen 
depression och några år senare skyddas även läkemedlet för indikationen 
ångestsyndrom. När patentet för den första medicinska indikationen löper ut 
får generikatillverkare framställa och försälja generiska kopior av 
originalläkemedlet, men bara för indikationen depression. Den andra 
medicinska indikationen ångestsyndrom är fortfarande skyddad av patent. 
Eftersom patentet förbjuder generikatillverkaren att sälja sitt läkemedel för 
behandling av ångest gäller det dock att formulera produktbeskrivningen av 
läkemedlet så att ett intrång i patentet på indikationen ångestsyndrom inte 
sker. Generikatillverkaren uppger därför endast att läkemedlet används för 
den medicinska indikationen depression. Hänvisningen till den 
patentskyddade indikationen utesluts således i syfte motverka ett intrång i 
patentet på den andra medicinska indikationen. 
 
Följaktligen kan en tillverkare av ett generiskt läkemedel erhålla ett 
försäljningsgodkännande för ett läkemedel där läkemedelspatentet för den 
första medicinska indikationen har löpt ut samtidigt som patent på den andra 
medicinska indikationen fortfarande existerar.  

                                                
121 Artikel 10 och 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 
november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.  
122 Se 3 kap. 1 § 13 p. samt 3 kap. 4 § LVFS 2006:11. Läkemedels produktinformation går 
även under beteckningen ”produktresumé”.  
123 Artikel 11 (c) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 
2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. 
124 Brandberg, 2011, s. 35.  
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3.3 Blue box-krav 
Produktinformationen om de indikationer som ett läkemedel säljs för ska 
även återges i den bipacksedel som medföljer ett läkemedel. Detta framgår 
av 13 § i LV:s föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar 
för läkemedel. I läkemedelsdirektivet framgår det vidare att 
medlemsstaterna kan införa ytterligare bestämmelser om 
produktinformation som ska framgå på eller följa med 
läkemedelsförpackningen.125  
 
I LV:s vägledning till 13 § LVFS 2005:11 föreskrivs därför att en särskild 
”standardtext” måste tillfogas om det redan finns ett godkänt patenterat 
läkemedel med samma aktiva substans. Generiska läkemedels bipacksedel 
måste därför även innefatta följande standardtext: 
 

”(Aktiv substans) som finns i (produktnamn) kan också vara 
godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i 
denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan 
hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid 
deras instruktion”126 

 
Med ”blue box”-krav avses således information som kan krävas i 
märkningarna på ett läkemedels försäljningsförpackning samt bipacksedel. 
Eftersom frågan om ”blue-box”-krav ännu inte har behandlats i svensk 
domstol är det svårt att förutse vilken påverkan bedömningen av denna 
standardtext har för ansvar för eventuella patentintrång.  

3.4 Sammanfattning 
Ur ett patenträttsligt perspektiv är det av nödvändigt att tillverkning, 
försäljning, marknadsföring och annat yrkesmässigt utnyttjande av 
generiska läkemedel inte medför att patenthavares ensamrättigheter kränks. 
Vid ett användande av metoden skinny labelling utesluter 
generikatillverkaren hänvisningar till patentskyddade medicinska 
indikationer i produktinformationen. På detta sätt kan generikatillverkare 
framställa, sälja och marknadsföra läkemedel för den första medicinska 
indikationen utan att riskera intrångsgörande användning ett patent på den 
andra medicinska indikationen. 

Vid en marknadsintroduktion av generiska läkemedel måste bipacksedeln 
                                                
125 Artikel 57 och 62 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 
november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.  
126 Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och 
bipacksedlar för läkemedel, version 1, 1 juli 2014, s. 14. Se även CMDh, ”Blue- box 
requirements”, s. 64 (elektronisk källa). 
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även innehålla en standardtext, ett ”blue box”-krav, där information om ett 
läkemedels övriga användningsområden måste anges. Huruvida denna 
standardtext faktiskt påverkar bedömningen av intrångsfrågan gällande 
patent på den andra medicinska indikationen är emellertid svårt att förutse. I 
kapitel fem kommer emellertid skinny labelling och blue-box-krav att 
diskuteras i förhållande till intrångsgörande användning.  
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4 Det svenska 
läkemedelsförmånssystemet 

I syfte att lyfta fram de problem som aktualiseras i förhållande till patent på 
den andra medicinska indikationen i Sverige följer i detta kapitel en 
redogörelse för det svenska läkemedelsförmånssystemets uppbyggnad. 
Systemets kostnadsbesparande åtgärder bidrar successivt till att generiska 
läkemedel expedieras för patentskyddade indikationer vilket därmed riskerar 
att försvaga skyddet för patent på den andra medicinska indikationen.  

4.1 Allmänt om förmånssystemet 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innehåller grundläggande 
bestämmelser om all hälso- och sjukvård. De grundläggande principerna i 
HSL är människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och en 
sjukvård på lika villkor.127 Dessa principer måste beaktas även på 
läkemedelsområdet. Ur patient- och kostnadsperspektiv har det vidare 
ansetts som avgörande att läkemedel ses som en integrerad del av den 
övriga hälso- och sjukvården och att de resurser som läkemedel tar i anspråk 
därför ingår i de samlade resurserna för hälso- och sjukvården. Härigenom 
säkerställs att patienten får den bästa och den mest kostnadseffektiva vården 
och att vården är tillgänglig på lika villkor.128 Läkemedel finansieras idag 
via tre källor; offentligt genom sjukvårdshuvudmännen med statsbidrag 
(läkemedelsförmånerna), offentligt enbart genom sjukvårdshuvudmännen 
(sluten vård) samt privat genom patientens egenavgifter.129 För att uppnå en 
nationellt sammanhållen struktur där de subventionerade 
läkemedelsförmånerna inte skiljer sig åt beroende på var i landet patienten 
bor har det ansetts nödvändigt att statligt reglera läkemedelsförmånerna.130 
Ett statligt subventionssystem för läkemedel har därmed införts som innebär 
att användare av läkemedel inte behöver betala mer än en viss sammanlagd 
kostnad för de läkemedel som är förmånsberättigade enligt 
läkemedelsförmånslagen (2002:160). Resterande summa bekostas av staten.  
 
Det ursprungliga systemet för läkemedelsförmåner innehöll ingen särskild 
prövning om vilka läkemedel som fick ingå i systemet, utan alla läkemedel 
som godkänts av LV ingick per automatik.131 Vid omarbetningen av 
förmånssystemet beslutades det dock, i enlighet med övriga europeiska 
nationella system för offentlig subventionering, att en kontroll av läkemedel 
                                                
127 SOU 2000:86, s. 16.  
128 Prop. 1991/92:107, s. 18.  
129 Prop. 2001/02:63, s. 19. 
130 Ibid., s. 18 och 24.  
131 Ibid., s. 27. 
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borde införas. Idag görs därför en bedömning i varje enskilt fall om ett 
läkemedel ska ingå i förmånssystemet. Ett läkemedel som ur ett samhälleligt 
helhetsperspektiv är kostnadseffektivt och minst likvärdigt i fråga om 
ändamålsenlighet jämfört med andra behandlingsmetoder ska 
subventioneras med allmänna medel. Således krävs det idag ett aktivt beslut 
för att ett läkemedel ska få ingå i förmånssystemet. I enlighet med 7 § 
läkemedelsförmånslagen är det Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
som fattar beslut rörande subventionering och prisreglering av läkemedel.132  

4.2 Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets 
bedömning 

I sin bedömning om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånssystemet så 
måste TKV beakta flera principer som kommer till uttryck i 
läkemedelförmånslagen. I enlighet med 15 § läkemedelförmånslagen ska 
TLV bland annat bedöma om ett läkemedel är kostnadseffektivt, det vill 
säga om kostnaden för användningen av ett läkemedel är rimlig utifrån 
medicinska, humanitära och samhällsekonomiska aspekter. Denna 
bedömning anses i förarbetena till läkemedelsförmånslagen vara avgörande 
för om läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånerna.133 I enlighet med de 
grundläggande principerna för hälso- och sjukvård i HSL ska även den så 
kallade behovs- och solidaritetsprincipen vägas in i bedömningen, vilken 
innebär att de som har störst behov ska ges företräde i vården. Eftersom 
resurserna som står till förfogande för hälso- och sjukvård är begränsade 
måste prioriteringar göras, och alla behandlingar som är medicinskt möjliga 
kan därför inte omfattas av det offentliga åtagandet. Vidare ska 
människovärdesprincipen beaktas, vilken innebär att vården ska göras 
tillgänglig på lika villkor.134 Hänsyn ska också tas till den avsedda effekten 
av läkemedlet, och därmed ska en avvägning mellan avsedd effekt och 
eventuella biverkningar göras, vilken innebär att ett läkemedel ska vara 
verksamt för sitt ändamål och att läkemedlet vid normal användning inte har 
skadeverkningar som står i missförhållande till den avsedda effekten.135  
 
Formellt sett gäller samma principer för alla läkemedel. Huruvida ett 
läkemedel ska subventioneras av det allmänna ska således prövas utifrån 
förutsättningarna i 15 § läkemedelsförmånslagen. Vad gäller TLV:s 
prövning av generiska läkemedel tillämpas emellertid ett förenklat 
förfarande. Det förenklade förfarandet innebär att en bedömning om ett 
generiskt läkemedel får ingå i läkemedelsförmånerna baseras på om det 
                                                
132 TLV, Ett tryggt utbyte på apotek – likvärdigt läkemedel till lägre pris, s. 17. 
133 Prop. 2001/02:63, s. 26; prop. 2013/14:93, s. 33. 
134 Prop. 2001/02:63, s. 26 f.; prop. 2008/09:145, s. 221.  
135 Prop. 2008/09:145, s. 221. 
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finns en likvärdig produkt inom förmånerna som av LV bedömts vara 
utbytbar.136 Beslut om utbytbarhet fattas således av LV och baseras på en 
jämförelse med originalläkemedlet. I enlighet med 8 § läkemedelslagen ska 
LV i samband med beslut om försäljningsgodkännande bedöma huruvida 
läkemedel kan anses vara likvärdiga. I paragrafens andra stycke framgår att 
ett läkemedel bedöms utbytbart endast mot ett sådant läkemedel som utgör 
en likvärdig produkt. Som tidigare behandlats i avsnitt 3.1., bedöms ett 
generiskt läkemedel i regel vara medicinskt likvärdigt om det innehåller 
samma aktiva beståndsdelar, samma mängd aktiva beståndsdelar samt har 
samma beredningsform. Precis som har framhävts i förarbetena är 
kriterierna för utbytbarhet därför av ren medicinsk art.137 Då generiska 
läkemedel, vilket framgår av avsnitt 3.1., ofta har samma kvalitativa och 
kvantitativa sammansättning av aktiva beståndsdelar som ett 
originalläkemedel, bedöms det vanligtvis att utbytbarhet föreligger.  
 
Mot bakgrund av den svenska patentlagstiftningen som redogjorts för ovan 
kan det ifrågasättas om det inte vid en utbytbarhetsbedömning även måste 
tas hänsyn till patenträttsliga bestämmelser. I praxis har det emellertid 
bekräftats att LV:s beslut i frågor om utbytbarhet endast omfattar en 
medicinsk prövning, vilket innebär att frågor om eventuella patentintrång 
inte behöver iakttas.138 Man kan emellertid argumentera för att ett läkemedel 
vid en utbytbarhetsbedömning måste vara godkänt för samma medicinska 
indikation för att ett utbyte ska godkännas. I praxis har det dock bekräftats 
att denna argumentation kan lämnas utan avseende, då 
utbytbarhetsbedömningen ska vara av strikt medicinsk art.139 
 
Om ett generiskt läkemedel bedöms såsom likvärdigt med ett 
originalläkemedel och därmed kan inkluderas i läkemedelsförmånssystemet 
är det landstinget där patienten är bosatt som ska ersätta kostnaderna. 
Läkemedelsförmånssystemet är produktinriktad, vilket betyder att 
förmånerna utgår från nyttjandet av ett visst läkemedel oavsett dess 
användningsområde, till skillnad från ett diagnosstyrt som fokuserar på 
användningsområdet.140 Vilken medicinsk indikation, alltså vilket 
användningsområde, som ett läkemedel ska användas för spelar således inte 
någon roll. 
 
Det är dock möjligt för TLV att i enlighet med 11 § 
läkemedelsförmånslagen avvika från huvudregeln att själva användandet av 
ett visst läkemedel som sådant ska subventioneras. TLV kan specificera att 
ett läkemedel ska endast ingår i läkemedelförmånssystemet för en viss 

                                                
136 Prop. 2013/14:93, s. 33. 
137 Prop. 2006/07:78, s. 29.  
138 Länsrätten i Uppsala, dom 14 februari 2007, mål 2563-05.  
139 Se exempelvis Kammarrätten i Stockholm, dom 13 september 2013, mål 2791-12. 
140 Prop. 2001/02:63, s. 36 f.  
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medicinisk indikation. För att detta ska kunna göras krävs dock särskilda 
skäl. I förarbetena till ändringarna av läkemedelsförmånssystemet framgår 
att det ankommer på TLV själva i sin praxis att utveckla vad särskilda skäl 
innebär, men att kostnadseffektivitet skulle kunna vara ett sådant särskilt 
skäl.141  Mot bakgrund till vad som anförts är det därför oklart om TLV 
även ska ta hänsyn till patentlagstiftningen.  

4.3 Obligatorisk generisk substitution  
När ett generiskt läkemedel ingår i förmånssystemet aktualiseras även 
bestämmelserna om generisk substitution. Från och med den 1 oktober 2002 
kan man som patient få ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen 
utbytt mot det billigaste likvärdiga läkemedel som finns på lager hos det 
lokala apoteket. Generisk substitution motiveras med att generiska 
läkemedel i regel är billigare än originalläkemedel, och ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv bidrar därmed en ökad användning av dessa 
läkemedel till betydande besparingar för samhället.142 Generisk substitution 
i enlighet med 21 § läkemedelsförmånslagen innebär därför i huvudsak att 
om ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånssystemet har förskrivits 
och ett billigare utbytbart läkemedel finns tillgängligt så ska apoteken byta 
ut originalläkemedlet mot den billigare versionen.   
 
Det läkemedel som har lägst försäljningspris under en viss månad brukar av 
TLV refereras till som ”periodens vara”.143 Periodens vara är således det 
läkemedel som under en kommande månads försäljningsperiod ska 
expedieras av apoteken oavsett vilket produktnamn som förskrivits av 
läkare. Systemet med periodens vara medför att endast kostnaden för det 
läkemedel som har lägsta pris av likvärdiga alternativ ersätts av staten.144  
 
Enligt huvudregeln i 21 § läkemedelsförmånslagen är generisk substitution 
obligatoriskt. I paragrafens tredje stycke finns emellertid undantag som 
innebär att utbyte i vissa fall inte får ske. Läkare har en möjlighet att av 
medicinska skäl aktivt motsätta sig utbyte genom en markering i 
läkemedelsreceptet. Även apotekare kan aktivt motsätta sig ett utbyte på 
grund av patientens särskilda förutsättningar eller medicinska behov.145  
 

                                                
141 Prop. 2001/02:63, s. 91. 
142 Prop. 2013/14:93, s. 24, se citat: ”[d]e svenska generikapriserna är bland de lägsta i 
Europa och systemet genererar besparingar på cirka 8 miljarder kronor per år som går 
direkt till det offentliga”.  
143 TLV, Ett tryggt utbyte på apotek – likvärdigt läkemedel till lägre pris, december 2014, s. 
18.  
144 Prop. 2001/02:63, s. 56. 
145 Se särskilt 5 kap. 8a § LV:s föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och 
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.  
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Som alternativ till generisk substitution finns även generisk förskrivning. 
Generisk förskrivning är vanligt förekommande i övriga Europa och innebär 
att en läkare istället för att ange produktnamnet vid förskrivning av 
läkemedel anger den aktiva substansen. I Sverige har emellertid detta 
system valts bort, då det enligt förarbetena finns en risk för förväxling i och 
med produktnamnens aktiva substanser ofta har likartade och komplexa 
namn.146  
 
Mot bakgrund av det som ovan redogjorts för framstår det som tydligt att 
det främsta syftet med obligatorisk generisk substitution är att minska 
samhällets läkemedelskostnader.  

4.4 Läkares fria förskrivningsrätt 
Legitimerade läkare i Sverige har fri förskrivningsrätt av läkemedel vilket 
innebär att de, oavsett specialistkompetens, är fria att skriva ut läkemedel 
under förutsättning att det sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.147 
Av förarbeten framgår att denna inskränkning är väldigt liten, då det bör 
krävas relativt tungt vägande skäl för att kunna fastslå att en viss 
förskrivning utanför godkänd indikation skulle stå i strid med vetenskap och 
beprövad erfarenhet.148 Detta skulle i allmänhet kräva någon särskild 
försvårande omständighet i samband med förskrivningen, t.ex. uppenbart 
förbiseende i fråga om kontraindikationer.149 Den fria förskrivningsrätten 
motiveras genom att det anses vara det främsta sättet att tillförsäkra 
patienten en säker och anpassad behandling. Den medför dock att det inte 
finns något lagligt hinder för en läkare att förskriva ett läkemedel utanför 
godkända indikationer.  
 
En aspekt av läkares fria förskrivningsrätt som är intressant i förhållande till 
skinny labelling är så kallad off-label och cross-label-förskrivning. 
Begreppet ”off-label” används som en beteckning för både förskrivning och 
användning av läkemedel utanför de begränsningar som godkänts av den 
ansvariga nationella läkemedelsmyndigheten.150 I praktiken innebär detta att 
en läkare kan föreskriva ett generiskt läkemedel för behandling av en viss 
sjukdom som det inte är patenterat för. Begreppet ”cross-label” används i 
sin tur som en beteckning för sådan förskrivning och användning av 
läkemedel för en godkänd och patenterad indikation som inte nämns i 
produktinformationen. I förhållande till patent på den andra medicinska 
indikationen och skinny labelling är främst möjligheten till ”cross-label”-

                                                
146 Prop. 2001/02:63, s. 56. 
147Läkarförbundet, Läkarförbundet om läkemedel – ett policyprogram från Sveriges 
läkarförbund, 2008, s. 10 (elektronisk källa). 
148 Prop 2001/02:63, s. 64.  
149 SOU 1999:143, s. 20.  
150 Jaenichen, Meier & Hölder, 2009, s. 269 f.  
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förskrivning av intresse. I avsaknad av vägledande rättspraxis är det 
däremot oklart om en läkares ”cross-label” förskrivning kan medföra 
intrångsansvar.  

Det ska emellertid tilläggas att läkemedlet Mabthera, som ursprungligen är 
ett lymfomläkemedel, har kommit att bli det mest föreskrivna läkemedlet 
vid multipel skleros, trots att patentet inte täcker den medicinska 
indikationen och trots att det finns elva andra läkemedel med indikationen 
multipel skleros. Den inom läkemedelsindustrin omdiskuterade 
användningen av Mabthera har därför lett till att branschorganisationen för 
de forskande läkemedelsföretagen, Lif, har önskat att en statlig utredning 
om den fria förskrivningsrätten ska inledas.151. Enligt Lif krävs ett utlåtande 
om innebörden av ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, då sjukvården 
systematiskt använder ett läkemedel utanför en godkänd medicinsk 
indikation.152  

4.5 Sammanfattning 
Vid situationer då ett generiskt läkemedel bedöms som likvärdigt med ett 
originalläkemedel inkluderas det automatiskt i läkemedelsförmånssystemet, 
under förutsättning att originalläkemedlet också ingår. Det svenska 
produktinriktade förmånssystemet innebär att den statligt finansierade 
subventionen är kopplad till själva nyttjandet av läkemedlet i sig och inte till 
en viss medicinsk indikation. Ett läkemedelsutbyte på apotek i Sverige 
baseras således, i enlighet med 21 § läkemedelförmånslagen om generisk 
substitution, på LV:s utbytbarhetsbedömning. Detta innebär att inte heller 
TLV beaktar medicinska indikationer eller patenträttsliga bestämmelser vid 
dess beslutsfattande. Generiska läkemedel bör dock inte, i enlighet med det 
patenträttsliga regelverket som redogjorts för i kapitel tre, få marknadsföras 
eller säljas för patentskyddade indikationer. När apotek ersätter dyrare 
originalläkemedel med generiska läkemedel oavsett om indikationen det 
säljs för är patentskyddad eller inte, betyder det emellertid att de generiska 
läkemedlen används för patentskyddade indikationer. Eftersom hänsyn inte 
tas till medicinska indikationer innebär det därför i praktiken att 
läkemedelförmånssystemet, tillsammans med bestämmelserna om 
obligatorisk generisk substitution och läkares fria förskrivningsrätt, bidrar 
till att generiska läkemedel riskerar att användas för patentskyddade 
indikationer.  

 

                                                
151 Se Lifs hemställan till socialdepartementet (elektronisk källa). 
152 Hake, 2016.  
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5 Intrång på den andra 
medicinska indikationen 

5.1 Ensamrättens omfattning  

5.1.1 Patentintrång och undantag från 
patentintrång 

Ett patents rättsverkningar och ensamrättens innehåll ska enligt artikel 64 
EPC 2000 bestämmas av nationell rätt, oavsett om det är meddelat av 
nationella myndigheter eller av EPO. Artikel 69 EPC 2000 syftar dock till 
att göra bedömningen av patentskyddets omfattning och innebörd så lika 
som möjligt i de nationella domstolarna. Enligt artikeln bestäms, som 
behandlats ovan, patentskyddets omfattning av patentkraven.  
 
I den svenska patentlagstiftningen framgår det av 1 kap. 1 § PL att ett patent 
ger innehavaren ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Vilka 
former av utnyttjanden som är förbehållna patenthavaren räknas 
uttömmande upp i 1 kap. 3 § PL och syftar till att inkludera varje 
yrkesmässigt utnyttjande.153 Rent praktiskt är varje yrkesmässigt utnyttjande 
förbehållet patenthavaren. Andra än patenthavaren får därmed inte företa 
sådana handlingar om inte samtycke i form av exempelvis en licens 
erhållits.154 Den som genom uppsåt eller oaktsamhet yrkesmässigt utnyttjar 
en uppfinning kränker enligt 9 kap. 58 § PL patenthavarens ensamrätt och 
kan bli skadeståndsskyldig. I enlighet med kravet på avsikt eller oaktsamhet 
kan ansvar föreligga om intrångsgöraren ”visste eller rimligen borde ha 
vetat” att denne ägnade sig åt en verksamhet som innebar intrång.155  

Undantag från intrång regleras i 1 kap. 3 § tredje stycket 1-5 p PL och syftar 
framförallt till att balansera samhällets intresse av en effektiv konkurrens 
gentemot det privata intresset av ensamrätten och de ekonomiska fördelar 
den innebär.156 Undantagen från intrång som patentlagstiftningen 
tillhandahåller hänför sig till utförda åtgärder eller handlingar snarare än till 
specifika aktörer. Då ensamrätten ger patenthavaren rätt att tillgodogöra sig 
uppfinningens ekonomiska värde genom yrkesmässigt utnyttjande undantas 
i första punkten från ensamrätten sådana utnyttjanden som inte är 
kommersiella. I andra punkten återges ytterligare ett undantag som reglerar 
principen om patenträttens konsumtion. Principen innebär att när en 

                                                
153 SOU 2015:41, s. 132. 
154 Levin, 2011, s. 307.  
155 Nilsson & Holtz, 2012, s. 276 f.  
156 Levin, 2011, s. 324.  
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patenthavare väl ha fört ut en produkt på marknaden inom ESS-området, 
kan denne inte förhindra att användning, vidareförsäljning eller återexport 
av sålda exemplar till Sverige.157 Eftersom det ligger i patenträttens syfte att 
andra ska kunna vidareutveckla patenterade uppfinningar återfinns det så 
kallade ”experimentundantaget” i tredje punkten, vilket innebär att 
utnyttjande av en uppfinning i experiment undantas. Även studier, 
prövningar, undersökningar och praktiska åtgärder, som hänför sig till ett 
originalläkemedel, undantas i fjärde punkten, i den utsträckning sådana 
åtgärder är nödvändiga för att få ett godkännande för försäljning. 
Bakgrunden till undantaget var att de försök som generiska läkemedel 
behöver genomgå för att få ett försäljningstillstånd inte hade ansetts vara 
möjliga att utföra tidigare med stöd av PL:s experimentundantag. Studierna 
hade därför varit tvungna att vänta till ensamrätten för originalläkemedlet 
hade löpt ut.158 Slutligen i femte punkten undantas beredningar på apotek av 
läkemedel enligt läkares förskrivning i enskilt fall eller åtgärder med 
läkemedel som har beretts i ett sådant fall.159 

5.1.2 Skinny labelling och patentintrång 
Till följd av bristen på svensk rättspraxis gällande intrång i patent på den 
andra medicinska indikationen, kan en närmare granskning av europeisk 
praxis ge viss vägledning om skinny labelling utgör en tillräcklig åtgärd i 
syfte att undvika intrång. Frågan har länge varit omdiskuterad men debatten 
växte efter revideringen av EPC 2000.  
 
År 2015 meddelandes de första två europeiska avgöranden som uttryckligen 
berör frågan om skinny labelling. De gav viss vägledning för 
upprätthållandet av patent på den andra medicinska indikationen, trots det 
faktum att de inte tillhandahöll ett gemensamt synsätt i intrångsfrågan och 
att de enbart behandlade swiss-type claims.160 Tidigare europeisk praxis 
hade endast indirekt bemött problematiken med skinny labelling och 
diskuterat möjligheten att det kan innebära ett patentintrång.161 En stor del 
av värdet av de två avgöranden från 2015 var att det var den första 
redogörelsen för problematiken med skinny labelling.162 
 

                                                
157 Nilsson & Holtz, 2012, s. 78-79.  
158 Prop. 2005/06:70, s. 177.  
159 Karnov internet, patentlagen (1967:837), kommentar till 3 §, not 29-34 (elektronisk 
källa).   
160 Warner-Lambert Company, LLC v. Actavis Group Ptc EHF & Ors [2015] EWHC 72 
(Pat) och Novartis AG v. Sun Pharmaceutical Industries BV, C/09/460540/KG ZA 14/185. 
161 Se exempelvis District Court The Hague, beslut 2 december 2002, Melles cs. v. Alfa 
Intes och District Court The Hague, beslut 10 november 2010, Schering v. Teva. Jfr även 
AIPPI (Q238) 25 april 2014, Nederländerna, p 5 c) (elektronisk källa).  
162 Hayes, 2015, s. 168. 
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I den fortsatta framställningen i detta kapitel kommer de två avgörandena att 
redogöras för i förhållande till direkt och medelbart patentintrång. Detta 
görs för att kunna fastställa när den ensamrätt som i föregående avsnitt 
redogjort för riskerar att kränkas. Det ska emellertid poängteras att det i 
Europa existerar olika nationella system för subventionering av 
läkemedelsförmåner och statliga åtgärder för en ökad användning av 
generiska läkemedel. Det ska därför uppmärksammas att den nationella 
lagstiftningen i de länder där de nedan presenterade domarna avgjorts skiljer 
sig från det svenska läkemedelförmånssystemet. Oavsett hur de nationella 
systemen är utformade är dock problematiken med skinny labelling och 
upprätthållandet av patent på den andra medicinska indikationen i väsentliga 
delar den samma.  

5.2 Direkt patentintrång och europeisk 
rättspraxis 

5.2.1 Direkt patentintrång 
Direkt patentintrång regleras i den svenska patentlagstiftningen i 1 kap. 3 § 
första stycket 1-3 p PL. I bestämmelsen anges vilka åtgärder som inte får 
vidtas och som innebär att patenthavarens ensamrätt kränks. Enligt första 
punkten förbjuds annan än patenthavaren att utan dennes samtycke tillverka, 
bjuda ut, föra ut på marknaden, använda ett produktskyddet alster, 
alternativt importera eller inneha det för något av uppräknande ändamål. I 
bestämmelsen ställs inte något krav på avsikt eller vetskap upp för att 
intrång ska föreligga. Patentintrånget uppkommer istället generellt sett när 
någon utför någon av de handlingar som nämnts ovan om produkten ifråga 
faller inom ett produktpatentets skyddsomfång.163 
 
I enlighet med punkt två begås direkt patentintrång i förfarandepatent, som 
skyddas genom processkrav, när någon använder det patentskyddade 
förfarandet. Direkt patentintrång föreligger också om denne vet, eller om det 
utifrån omständigheterna är uppenbart, att förfarandet inte får användas utan 
patenthavarens samtycke och bjuder ut det för användning i Sverige. Ett 
krav på vetskap vid utbjudande för användning av ett patentskyddat 
förfarande föreligger således, men inte för användningen av det 
patentskyddade förfarandet i sig.  
 
Enligt den tredje punkten i bestämmelsen omfattar ensamrätten när det 
gäller förfarandepatent även alster som har tillverkats enligt det 
patentskyddade förfarandet, ett så kallat indirekt produktskydd. Då ett 
svenskt patent eller ett europeiskt patent för Sverige endast gäller inom 

                                                
163 Nilsson & Holtz, 2012, s. 80 f.  
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landets gränser, kompletterar det indirekta produktskyddet det ovan nämnda 
skyddet för förfarandepatent. Produkter som tillverkats genom det i Sverige 
patentskyddade förfarandet får därmed inte bjudas ut, föras ut på marknaden 
eller användas utomlands. Det indirekta produktskyddet innebär således att 
alster, som tillverkats utomlands enligt ett förfarande som omfattas av ett 
svenskt patent, faller inom ensamrätten.164 Inte heller det indirekta 
produktskyddet ställer upp något uttryckligt krav på vetskap.  
 
I förhållande till vad som har redogjorts för ovan kan direkt patentintrång i 
enlighet med 3 § första stycket PL i ett swiss-type claim-patent, som 
skyddas av processkrav, uppstå i enlighet med bestämmelsens andra punkt. 
När någon istället utanför Sveriges gränser tillverkar, bjuder ut eller vidtar 
andra åtgärder för att föra ut läkemedlet för den patentskyddade 
indikationen aktualiseras det indirekta produktskyddet i tredje punkten. Vid 
EPC 2000-patent däremot, som är utformade som ett produktkrav, uppstår 
ett direkt intrång istället i enlighet med första punkten i 3 § första stycket 
PL. Detta betyder att patent på den andra medicinska indikationen 
upprätthålls genom olika bestämmelser för swiss-type claim- respektive 
EPC 2000 patent.  
 
Enligt vad som nämnts ovan, krävs det generellt sett inte någon vetskap från 
intrångsgörarens sida för att ett direkt intrång ska föreligga. Det krävs 
däremot uppsåt eller oaktsamhet för att ett skadeståndsansvar ska kunna 
göras gällande. Då kravformuleringarna för både swiss-type claim-patent 
och för EPC 2000-patent är användningsbegränsade genom ordet ”för”, 
måste det fastställas att det aktuella läkemedlet tillverkas, säljs eller 
levereras för den patentskyddade indikationen i fråga. I engelsk domstol 
tolkas ordet ”för” i samband med patenterbarhetsfrågor som ett krav på en 
produkt som är både ”lämpad och avsedd för…”.165 Till följd av detta 
uppstår frågor om hur denna avsikt ska bedömas i förhållande till det 
befintliga regelverket för direkt intrång. Används inte tolkningen i enlighet 
med engelsk praxis skulle det kunna anses att ett direkt intrång kan göras 
gällande så fort någon hanterar det aktuella läkemedlet i enlighet med 3 § 
första stycket PL, förutsatt att läkemedlet är lämpat för användning för den 
patentskyddade indikationen, oavsett avsikten med läkemedlet. Detta skulle 
leda till att möjligheten att introducera generiska läkemedel för användning 
av icke-patentskyddade indikationer därmed skulle begränsas avsevärt på 
grund av risken för ett intrång. Även i nederländsk praxis har det framförts 

                                                
164 Nilsson & Holtz, 2012, s. 81.  
165 Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc [2008] EWCA Civ 444, p. 10; Hospira UK Ltd v. 
Genentech Inc [2014] EWCH 1094 (Pat) p. 58; Folding Attic Stairs Ltd v. The Loft Stairs 
Company Ltd & Anor [2009] EWHC 1211 (Pat), p. 61. 
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att ett läkemedel som enbart är lämpat för en patentskyddad indikation inte 
är tillräckligt för att medföra intrång.166  
 
Baserat på detta framstår det som rimligt att den engelska tolkningen av 
ordet ”för” vid patenterbarhet, vilken inbegriper att ett läkemedel både ska 
vara lämpat och avsett för den patentskyddade indikationen, i detta 
hänseende får anses som vägledande även vid intrångsbedömningar. I brist 
på vägledande praxis i förhållande till EPC 2000-patent därför denna 
tolkning av kravformuleringen att användas i denna framställning. Hur 
avsikten ska bedömas inom ramen för bestämmelserna om direkt intrång är 
emellertid inte utrett. Genom avgörandet Warner-Lambert v. Actavis bidrog 
dock engelsk domstol med vägledning. I följande avsnitt följer en 
redovisning av detta avgörande.  

5.2.2 Europeisk rättspraxis 

5.2.2.1 Warner-Lambert v. Actavis 
Avgörandet Warner-Lambert v. Actavis berörde ett patent på den andra 
medicinska indikationen i form av ett swiss-type claim för läkemedlet 
pregabalin för behandling av smärta. Patenthavaren för originalläkemedlet 
var Warner-Lambert och läkemedlet såldes under varumärket Lyrica. 
Generikatillverkaren Activis ansökte om försäljningstillstånd i 
Storbritannien för en generisk version av pregabalin. Metoden skinny 
labelling hade använts och användningen hade begränsats till de icke-
patentskyddade indikationerna generaliserat ångestsyndrom och epilepsi. 
Warner-Lambert hävdade att intrång i deras patent bland annat skulle 
komma att ske i enlighet med den brittiska motsvarigheten till 
bestämmelsen om indirekt produktskydd i 1 kap. 3 § första stycket tredje 
punkten PL.  
 
Warner-Lambert ansökte om ett interimistiskt föreläggande som innebar att 
Actavis skulle behöva vidta aktiva åtgärder för att säkerhetsställa att deras 
generiska version av pregabalin inte skulle förskrivas för behandling av den 
patentskyddade indikationen smärta. Läkemedel i Storbritannien förskrivs 
ofta utan någon hänvisning till ett specifikt produktnamn, vilket medför att 
ett brittiskt apotek kan välja att expediera antingen originalläkemedlet eller 
det generiska läkemedlet. Precis som svenska läkemedelsförskrivningar 
återger oftast inte heller läkemedelsreceptet den medicinska indikationen i 
fråga. Mot bakgrund av detta ansåg Warner-Lambert att det förelåg en stor 
risk att den generiska versionen av pregabalin skulle expedieras för 
behandling av dess patentskyddade indikation smärta och således innebära 
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ett intrång i dess ensamrätt. Det faktum att Actavis uttryckligen informerade 
relevanta hälsoinstitut om den generiska versionens begränsade 
användningsområde ansåg inte Warner-Lambert var tillräckligt.167  
 
Domstolen kunde konstatera att det var ostridigt mellan parterna att Actavis 
generiska pregabalin framställts med hjälp av den process som patentet 
avsåg. Med hänvisning till den brittiska praxis, som redogjorts för i avsnitt 
2.2.3.2, var Warner-Lambert och Actavis även överens om att 
användningsbegränsningen genom ordet ”för” borde tolkas så att den 
hänvisar till en vara som är lämpad och avsedd för behandling av smärta. 
Att Actavis generiska version var en sådan produkt som var lämpad för 
behandling av smärta var också ostridigt. Domaren konstaterade därför att 
själva kärnfrågan i målet var om Actavis generiska version av pregabalin 
även var en produkt som var avsedd för behandling av smärta. 
Bedömningen av avsikten var därför den relevanta frågan i målet.  

Ett första led i att bedöma frågan om avsikten var att reda ut vems avsikt 
som var relevant. Enligt Warner-Lambert var det de som disponerar eller 
erbjuder sig att disponera läkemedlet, det vill säga apotekare och 
återförsäljare, vars avsikt var relevant, snarare än generikatillverkarens. Det 
var därför deras avsikt enligt Warner-Lambert som var relevant. Domstolen 
höll emellertid inte med om detta utan ansåg att ett swiss-type claims utgör 
ett anspråk på en framställningsprocess och måste därför anses vara riktad 
mot den som utför denna process, nämligen generikatillverkaren. Patentet 
gör inte anspråk på den aktiva substansen i sig och är heller inte riktad mot 
personer som disponerar över den.168 Domstolen ansåg därmed att en aktörs 
avsikt senare i distributionskedjan inte är relevant.  
 
Warner-Lambert menade vidare att den relevanta avsikten föreligger om 
Actavis avser att sälja sitt generiska läkemedel och är medvetna om att 
apotekare med stor sannolikhet kommer att expediera deras läkemedel för 
den patentskyddade indikationen om inte aktiva åtgärder vidtas. De 
hänvisade genom detta till en analogi på hur kravet för ond tro bedöms vid 
medelbart intrång.169 Domstolen var dock återigen av motsatt åsikt och 
menade att ”för” i swiss-type claims ska tolkas som ett krav på en subjektiv 
avsikt hos tillverkaren att den generiska versionen ska användas för en 
patentskyddad indikation. I syfte att fastställa en sådan subjektiv avsikt 
menade domstolen att generikatillverkarens hänvisning till den 
patentskyddade indikationen på läkemedlets emballage skulle kunna vara ett 
starkt bevis för en sådan avsikt. På samma sätt skulle annat främjande för att 
den generiska versionen skulle föreskrivas eller expedieras för sådan 
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användning leda till att kravet på en subjektiv avsikt var uppfyllt. 
Domstolen menade att Warner-Lambert inte hade lagt fram tillräcklig 
bevisning på att Actavis hade en sådan subjektiv avsikt. Av denna anledning 
avslogs Warner-Lamberts åberopade föreläggande.  
 
Den engelska domstolen menade dock vidare att den bästa lösningen på 
detta problem vore om det nationella hälso- och sjukvårdssystemet 
utfärdade riktlinjer för läkare att vid behandling av smärta förskriva 
Lyrica.170 Till följd av detta vidtog Warner-Lambert andra åtgärder för att 
stoppa Actavis och med hjälp av en domstolsorder lyckades de tvinga fram 
riktlinjer för läkare och apotek som innebär att pregabalin enbart får 
föreskrivas och expedieras för behandling av smärta under dess varumärke 
Lyrica. Mot bakgrund av att generisk förskrivning förespråkas i syfte att 
minska läkemedelskostnaderna i samhället genom en ökad användning av 
generiska läkemedel, visar denna lösning på att de intrångsfrågor som 
aktualiseras vid skinny labelling i huvudsak är ett problem inom 
förmånssystemet som sådant.   
 

5.2.2.2 Kommentarer 
Det kan konstateras att patent på den andra medicinska indikationen är av 
speciell karaktär när frågan om direkt intrång ska bedömas. I engelsk praxis 
tolkas det för swiss-type claims-patent in ett krav på att läkemedlet ifråga 
ska vara både lämpat för och av generikatillverkaren subjektivt avsett att 
läkemedlet skulle användas för den patentskyddade andra medicinska 
indikationen. Utifrån den engelska domstolens resonemang framstår det 
därmed som tämligen enkelt att genom skinny labelling kringgå giltiga 
patent på den andra medicinska indikationen. Det ter sig därmed som 
problematiskt ur ett patenträttsligt perspektiv att generikatillverkare kan 
marknadsföra och tillverka sina generiska versioner med vetskapen om att 
de genom detta kommer att kränka en annan patenthavares ensamrätt. Det 
kan dock argumenteras för att om enbart vetskapen är tillräcklig, skulle det 
vara orimligt svårt för generikatillverkare att introducera generiska 
läkemedel på marknaden för indikationer som inte har något giltigt skydd.  
 
Denna snäva tolkning av swiss type-claims kravformulering tyder emellertid 
på att patentskyddets omfång är avsevärt begränsat i förhållande till EPC 
2000-patent. I doktrin har det framförts att innebörden av de skilda 
kravformuleringarna för swiss-type claims och EPC 2000-patent medför att 
en annan aktör utöver tillverkaren kan hållas ansvarig för direkt intrång 
under EPC 2000-patent, medan samma åtgärd inte kan föranleda ansvar 
under swiss-type claims-patent.171 I förhållande till den utsträckning det kan 
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antas att kravformuleringen för EPC 2000-patent kan tolkas på ett liknande 
sätt som swiss-type claims-patent, med ett krav på en subjektiv avsikt, tyder 
domstolens resonemang i Warner-Lambert v. Actavis i förhållande till vems 
avsikt som är relevant på att en mer extensiv tolkning kan komma att antas 
vid EPC 2000-patent. Detta skulle innebära att generikatillverkarens 
subjektiva avsikt inte är avgörande när frågan avser patent inte skyddas 
genom ett processkrav utan ett produktkrav. Likaså EPO:s ställningstagande 
att EPC-2000-patent ger ett bredare skydd i förhållande till swiss-type 
claim-patent stödjer en sådan tolkning.172  
 
Avsaknaden av rättspraxis i förhållande till EPC 2000-patent gör det 
emellertid svårt att bedöma vems avsikt som är relevant vid intrångsfrågan 
för sådana patent. Domstolen avvisade i Warner-Lambert v. Actavis att det 
är den aktörs avsikt som expedierar eller disponerar över det generiska 
läkemedlet som är av betydelse med motiveringen att swiss-type claims 
faktiskt utgör ett processkrav. En slutsats i enlighet med Warner Lamberts 
argumentation om att det är andra aktörers avsikter som är relevant är för 
EPC 2000-patent som skyddas genom ett produktkrav således inte helt 
orimlig. Det kan därför argumenteras för att det i sådana fall är den som 
senare i distributionskedjan disponerar över läkemedlet vars subjektiva 
avsikt är relevant. Det är emellertid omöjligt att veta hur en domstol faktiskt 
skulle resonera och detta resonemang är således enbart en spekulation. I 
förhållande till vad som uttrycktes vid revideringen av EPC var dock syftet 
aldrig att EPC 2000-patent skulle innebära ett bredare skydd än swiss-type 
claims-patent. Med en tolkning som ovan nämnda blir det emellertid 
resultatet.  

5.3 Medelbart patentintrång och 
europeisk rättspraxis 

5.3.1 Medelbart patentintrång 
Den lagstadgade ensamrätten gäller först och främst för direkta, omedelbara 
intrång, det vill säga främst i form av försäljning av patentskyddade 
produkter. I enlighet med 1 kap. 3 § andra stycket PL kan ensamrätten 
emellertid även skyddas från så kallade medelbara intrång, vilket är en form 
av medverkan till intrång. Det medelbara intrånget består i att någon 
erbjuder eller tillhandahåller medel, som rör något väsentligt i uppfinningen, 
till någon som inte är berättigad att utöva uppfinningen i landet.173 
Bestämmelserna om medelbart intrång tar därför sikte på vissa förfaranden 
som främjar någon annans patentintrång.174 För att ett medelbart intrång ska 
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föreligga måste således även åtgärden ske i Sverige. Ett erbjudande eller 
tillhandahållande av medel för utnyttjande utanför Sveriges gränser utgör 
därför inte ett medelbart intrång.175  

För att erbjudandet eller tillhandahållandet ska vara otillåtet måste även ett 
subjektivt rekvisit vara uppfyllt. För att ett medelbart patentintrång ska 
föreligga fordras det därför enligt 1 kap. 3 § andra stycket PL att den som 
erbjuder eller tillhandahåller medlet ”vet eller det med hänsyn till 
omständigheterna är uppenbart” att medlet är avsett och lämpat att användas 
vid utövande av uppfinningen. Bestämmelsen om medelbart intrång 
infördes 1978 i svensk lagstiftning och innebar att svensk rätt anpassades till 
bestämmelserna i den dåvarande texten till marknadspatentkonventionen 
(CPC). Av förarbetena framgår att hänsyn ska ta till CPC:s tolkning vid 
bedömning av det subjektiva rekvisitet. I dåvarande kommentaren till 
patentlagstiftningen framkommer att den utformning av bestämmelsen som 
infördes i konventionen var ett uttryck för att man inte ville ställa för höga 
krav på bland annat underleverantörer inom industrin.176 Enligt detta krav 
på ond tro föreligger patentintrång därmed endast om exempelvis 
leverantören visste att en levererad vara användes för otillåtet utnyttjande av 
uppfinningen eller att det var uppenbart att det skedde. Mycket annan 
vägledning gällande rekvisitet om ond tro och ansvar för medelbart intrång 
har inte getts i förarbeten eller lagkommentarer. 
 
I engelsk praxis finns två avgöranden som behandlar frågan om ansvar för 
medelbart intrång och kravet på ond tro.177 I dessa mål fastställde domstolen 
att den avsikt som är relevant för frågan om huruvida vetskap föreligger är 
avsikten hos den som är i stånd att slutligen använda uppfinningen, det vill 
säga den sista personen i en distributionskedja. Domstolen framförde även 
att: 
 

"|t|he knowledge and intention requirements ... are satisfied if, at the 
time of supply or offer of supply, the supplier knows, or it is obvious in 
the circumstances, that ultimate users will intend to put the invention 
into effect"178 

 
Det subjektiva rekvisitet är således uppfyllt om leverantören vet, eller det är 
uppenbart med hänsyn till omständigheterna, att den slutliga användaren har 
för avsikt att slutligen utöva uppfinningen. Således är det inte tillräckligt att 
medlet ifråga är lämpat att användas för uppfinningen, utan det måste även 
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vara avsett för sådan användning. 

I svensk rättspraxis har medelbart intrång hittills endast prövats i ett fåtal 
fall.179 Det har emellertid bedömts att för ansvar är det tillräckligt i enlighet 
med 1 kap. 3 § andra stycket PL att det subjektiva rekvisitet är uppfyllt, 
oavsett om direkt patentintrång faktiskt föreligger eller ej.180 Ansvar för 
medelbart patentintrång kan göras gällande även om ett direkt patentintrång 
inte har kommit till stånd. 

5.3.2 Europeisk rättspraxis 

5.3.2.1 Warner-Lambert v. Actavis 
I Warner-Lambert v. Actavis berördes även frågan om medelbart intrång.181 
Den engelska domstolen konstaterade i förhållande till frågan om medelbart 
intrång kunde göras gällande, att det förutsätter att intrång faktiskt kan 
begås av den som tillhandahållits produkten eller av en användare längre 
ned i distributionskedjan, även om det intrånget faktiskt inte behöver ha 
skett i praktiken. 
 
Denna förutsättning inte föreligger när det är fråga om ett swiss-type claim-
patent, eftersom exempelvis en återförsäljare eller apotekare som agerar i ett 
senare skede i distributionskedjan inte kommer att använda det generiska 
läkemedlet för att bereda eller framställa den aktiva substansen i fråga. I 
enlighet med swiss-type claim-patents kravformulering, ”användningen av 
förening eller komposition X för framställning av ett läkemedel för den 
terapeutiska tillämpningen Y”, är skyddet utformat som ett processkrav 
varför enbart beredning eller framställning kan göras gällande vid intrång.  
Endast ett erbjudande eller tillhandahållande av medel för omedelbar 
användning kan inte utgöra medelbart intrång, vilket också har framförts i 
doktrin.182 
 
I likhet med detta resonemang avfärdades i den fortsatta intrångsprövningen 
i Warner-Lambert v. Actavis också frågan om ansvar för medelbart intrång 
tydligt. Enligt den engelska domstolen förutsätter medelbart intrång att ett 
swiss-type claim-patent ska tolkas på samma sätt som ett EPC 2000-patent, 
och i förhållande till detta anfördes av den engelska domaren att: 
 

”First and most fundamentally, it seems to me that the claim under 
section 60(2) is simply hopeless. As counsel for Warner-Lambert 
accepted, the claim under section 60(2) is premised upon interpreting 
a Swiss form claim in the same way as an EPC 2000 claim, and in 
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particular in interpreting it as a product claim, or at any, rate 
equivalent to a product claim. In my view, that contention is wholly 
unsustainable.”183 

 
Warner-Lambert hade således ingen framgång gällande sin talan om 
medelbart intrång för swiss-type claim-patent i den engelska domstolen.  
 

5.3.2.2 Novartis v. Sun 
Avgörandet Novartis v. Sun berörde ett swiss-type claim-patent för 
zoledronsyra för användning vid behandling i en viss doseringsform mot 
osteoporos. Patenthavaren var Novartis som marknadsförde det under 
varumärket Aclasta. Genom att använda Aclasta som referensläkemedel 
hade Sun Pharmaceutical Industries fått försäljningstillstånd för 
zoledronsyra med en identisk doseringsmängd för användning vid 
behandling av osteoporos och en annan skelettsjukdom, Paget’s syndrom. 
En kort tid senare ansökte Sun också om att den patentskyddade 
indikationen genom metoden skinny labelling skulle uteslutas från 
produktinformationen, vilket godkändes av den nederländska ansvariga 
myndigheten. Genom användandet av metoden skinny labelling 
marknadsfördes Suns generiska version därmed enbart för användning vid 
Paget’s syndrom.  
 
En upphandling med en nederländsk vårdförsäkringsgivare (VGZ) ledde till 
att Sun skulle leverera sitt generiska läkemedel till patienter som behandlas i 
hemmet och som hade VGZ:s försäkring. Detta betydde att Sun blev ensam 
leverantör av zoledronsyra i den aktuella doseringen, som senare skulle 
komma att ersättas ekonomiskt av VGZ. Mot bakgrund av att VGZ:s system 
inte tog hänsyn till för vilken medicinsk indikation ett läkemedel hade 
förskrivits ledde detta till att Suns generiska version av zoledronsyra i 
praktiken skulle komma att expedieras till försäkrade patienter även för 
Novartis patentskyddade indikation. Nederländska apotekare hade enligt 
nationella regler om generisk substitution en skyldighet att byta ut Novartis 
läkemedel Aclasta mot den generiska versionen trots att Aclasta 
förskrivits.184 Novartis menade därför att Sun på detta sätt var ansvariga för 
medelbart intrång i dess patent.  
 
För att medelbart intrång ska kunna göras gällande måste den generiska 
versionen hänföra sig till något väsentligt i uppfinningen. Den nederländska 
domstolen konstaterade att parterna var överens om att Suns generiska 
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läkemedel hänförde sig till något väsentligt i Novartis uppfinning i enlighet 
med hur patentkravet var utformat.185  
 
Det andra rekvisitet för att medelbart intrång ska kunna göras gällande är att 
den som erbjuder eller tillhandahåller medlet ”vet eller det med hänsyn till 
omständigheterna är uppenbart” att medlet är avsett och lämpat att användas 
vid utövande av uppfinningen, med andra ord ett krav ond tro.  
 
Den nederländska domstolen framförde att osteoporos är en vanlig sjukdom 
som kräver regelbunden behandling med zoledronsyra, medan Paget’s 
syndrom är en ovanlig sjukdom som endast kräver en enstaka 
behandlingsperiod med zoledronsyra.186 Novartis kunde genom en uträkning 
visa att 97.3 % av zoledronsyran används för osteoporos medan endast 2,7 
% används för Paget’s syndrom. Baserat på denna uträkning kunde 
domstolen konstatera att det i princip var uteslutet att Suns generiska 
läkemedel inte skulle komma att expedieras för Novartis patentskyddade 
indikation. Den nederländska domstolen menade att Sun av denna anledning 
borde veta att deras generiska version också skulle expedieras för den 
patenterade indikationen senare i distributionskedjan. Med tanke på den 
volym av sitt generiska läkemedel som Sun distribuerat på marknaden 
översteg användandet beräknat på antal patienter som lider av Paget’s 
syndrom, ansåg domstolen att även detta var ett tecken på att de hade 
vetskap om att den generiska versionen skulle komma att bytas ut mot den 
patentskyddade.187 Detta var enligt domstolen tillräckligt för att kravet på 
ond tro skulle vara uppfyllt, vilket stämmer väl överens med resonemanget 
framför i tidigare praxis, vilken behandlas i avsnitt 5.3.  
 
Vidare behandlade den nederländska domstolen om Sun hade kunnat vidta 
några aktiva åtgärder för att undvika det medelbara intrånget. Domstolen 
framförde att det redan vid upphandlingen med VGZ var uppenbart för Sun 
att deras generiska version skulle komma att användas för Novartis 
patentskyddade indikation och det kunde därför krävas att Sun skulle ha 
gjort allt i sin makt för att förhindra att så skedde.188 Domstolen menade att 
det faktum att Sun informerat VGZ samt apotekare och återförsäljare att 
deras läkemedel endast var avsett för behandling av Paget’s sjukdom inte 
räckte. Oavsett att Sun genom skinny labelling uteslutit den patentskyddade 
indikationen från produktinformationen konstaterade domstolen att 
tillräckliga aktiva åtgärder för att förhindra medelbart intrång inte hade 
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företagits och Novartis föreläggande om medelbart intrång godtogs 
därmed.189 
 

5.3.2.3 Kommentarer 
Ovanstående redogörelse visar att bedömningen om medelbart intrång i 
patent på den andra medicinska indikationen kan göras gällande inte är 
överensstämmande. Ansvar för medelbart intrång bedöms inte föreligga vid 
swiss-type claims-patent i det engelska avgörandet, då det motiveras att den 
intrångsgörande framställningen av läkemedlet för den specifika 
patentskyddade indikationen sker innan något erbjudande eller 
tillhandahållande till någon aktör i ett senare led i distributionskedjan 
inträffar. Den patentskyddade framställningsprocessen av ett läkemedel 
utförs enbart av generikatillverkaren varför någon möjlighet att medverka 
till annans intrång efter denna framställningsprocess inte föreligger. I 
enlighet med bestämmelsen om medelbart intrång kan därför det utövade av 
uppfinningen inte ske i ett senare led. Det kan argumenteras för att 
domarens slutsats i detta fall tyder på att om kravformulering hade gjorts i 
enlighet med EPC 2000 så hade en annan slutsats kunnat nås, eftersom de 
bedöms utgöra produktkrav. 
 
Den nederländska domstolen intar i Novartis v. Sun en annan ståndpunkt i 
frågan om swiss-type claims och medelbart intrång och konstaterar att det är 
tillräckligt med generikatillverkarens vetskap om att dess generiska version 
kommer att användas för en patentskyddad indikation för att medelbart 
intrång ska föreligga. Domstolens resonemang kring swiss-type claims-
patent är emellertid kortfattade och det är svårt att redogöra för på vilket sätt 
den har kommit fram till att medelbart intrång är tillämpligt för swiss-type 
claims. Det skulle emellertid kunna argumenteras för att den nederländska 
domstolen tolkat skyddsomfånget extensivt och behandlat swiss-type claims 
som ett produktkrav. Även en extensiv tolkning av själva bestämmelsen om 
medelbart intrång, särskilt formulering ”vid utövande av uppfinningen”, 
skulle kunna leda till samma resultat.190  
 
Avgörandet i Warner-Lamberts bidrar dock till vägledning i fråga om 
skyddsomfånget för swiss-type claims-patent samt mot vem och i vilken 
utsträckning ett sådant patent kan upprätthållas. Att den nederländska 
domstolen bedömt frågan om medelbart intrång som ett produktkrav snarare 
än ett processkrav ger även viss vägledning i bedömningen av medelbart 
intrång vid EPC 2000-patent. Den motsatta utgången i Novartis v. Sun och 

                                                
189 Kleeman, inofficiell översättning till engelska av Novartis AG v. Sun Pharmaceutical 
Industries BV p. 4.38 (elektronisk källa). 
190 Se liknande resonemang i AIPPI (Q238) 19 maj 2014, Storbritannien, s.12 f. 
(elektronisk källa).  
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Warner-Lambert v. Actavis visar emellertid att skyddet för patent på den 
andra medicinska indikationen är oklart.  
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6 Sannolik bedömning enligt 
svensk rätt 

I den fortsatta framställningen kommer frågeställningarna som formulerades 
i det första kapitlet att diskuteras. Det första avsnittet kommer att behandla 
möjligheten till upprätthållande av patent på den andra medicinska 
indikationen. I det andra avsnittet kommer det att diskuteras var i 
distributionskedjan för generiska läkemedel som ett patentintrång kan ske. I 
detta avsnitt kommer intrångsbedömningen för direkt och medelbart intrång 
att knytas an till vad som beskrivits om det svenska 
läkemedelförmånssystemet angående generisk substitution av läkemedel 
samt läkares fria förskrivningsrätt. En bedömning görs således om 
patentintrång trots skinny labelling kan göras gällande och i så fall gentemot 
vem. Eftersom detta rättsområde är under utveckling bör det poängteras att 
analysen endast lyfter fram resonemang angående intrångsfrågan som kan 
bli aktuella.  

6.1 Olika möjligheter för upprätthållande 
Patent på den andra medicinska indikationen upprätthålls genom olika 
förutsättningar beroende på om patentet i fråga skyddas genom ett swiss-
type claim-patent eller med ett EPC 2000-patent. Genom en tolkning av den 
sparsamma praxis som finns angående detta patent, tycks de olika 
kravformuleringarna tillhandahålla olika möjligheter för patentets 
upprätthållande när metoden skinny labelling har använts.  
 
I engelsk praxis bekräftas att direkt intrång i swiss-type claim-patent endast 
föreligger om tillverkarens subjektiva avsikt för ett utnyttjande av den andra 
medicinska indikationen kan fastställas. Detta innebär att förutsebarhet eller 
faktisk vetskap inte är tillräckligt. Trots bristen på praxis i förhållande till 
EPC 2000-patent borde ingen skillnad i detta avseende föreligga eftersom 
kravformuleringarna båda innefattar ordet ”för”. Emellertid kan det 
argumenteras för att det vid intrång inte är tillverkarens subjektiva avsikt 
som fordras utan att subjektiv avsikt istället måste föreligga hos den som i 
ett senare led i distributionskedjan disponerar över läkemedlet ifråga.  
 
Gällande frågan om medelbart intrång och de avgöranden som meddelats i 
denna fråga är praxis inte överensstämmande. I engelsk praxis anses att 
medelbart intrång inte kan göras gällande för swiss-type claim-patent 
eftersom de skyddas av ett processkrav. Den engelska domstolens 
resonemang i frågan tyder emellertid på att en annan bedömning skulle 
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kunna göras för EPC 2000-patent, i och med att de skyddas av ett 
produktkrav.  
 
I nederländsk praxis ansågs medelbart intrång i ett swiss-type claim-patent 
föreligga utan ett närmare resonemang om varför bestämmelsen var 
tillämplig. I förhållande till kravet på ond tro menade domstolen att 
generikatillverkaren behöver vara i ond tro om slutanvändarens avsikt att 
använda läkemedlet för den patentskyddade indikationen och att det är 
denna avsikt som är av betydelse. Om ond tro kan fastställas för 
generikatillverkaren är denna vidare skyldig att ta aktiva åtgärder för att 
förhindra att intrång uppstår. Exakt hur långt denna skyldighet sträcker sig 
framgår inte av avgörandet, men att endast informera apotekare, läkare och 
återförsäljare om den generiska versionens begränsade användningsområde 
räckte emellertid inte.   
 
Sammantaget skulle upprätthållandet av patent på den andra medicinska 
indikationen och kraven vid en intrångsbedömning vid direkt patentintrång 
kunna uppfattas som att det vid swiss-type claim-patent krävs tillverkarens 
subjektiva avsikt och vid EPC 2000-patent krävs subjektiv avsikt hos den i 
distributionskedjan som disponerar över den intrångsgörande generiska 
versionen. Motstridig praxis föreligger i förhållande till vad som gäller för 
swiss-type claims och medelbart intrång. Det kan dock, i enlighet med 
domstolen i Warner Lambert v. Actavis, argumenteras för att ett 
upprätthållande av patent på den andra medicinska indikationen i 
förhållande till bestämmelsen om medelbart intrång kräver att 
kravformuleringen tolkas extensivt så att den liknar ett produktkrav för att 
uppnå framgång vid en talan om medelbart intrång. Vid medelbart intrång är 
det således oklart vad som gäller vid swiss-type claim-patent men vid EPC 
2000-patent bör intrångsgörarens onda tro om slutanvändarens avsikt 
krävas. 
 
I förhållande till EPC 2000-patent ska det dock beaktas att någon praxis som 
uttryckligen bekräftar hur EPC 2000-patent kan upprätthållas i nuläget inte 
finns, och de resonemang som ges avseende dessa patent är därför bara en 
tolkning av befintlig praxis från författarens sida. 

6.2 Hur påverkar förmånssystemet 
upprätthållandet av patent på den 
andra medicinska indikationen? 

Intrångsfrågan i den svenska patentlagstiftningen är kopplad till en handling 
snarare än en specifik aktör eller ansvarig person. I följande avsnitt kommer 
det emellertid att analyseras var i distributionskedjan av ett generiskt 
läkemedel som ett patentintrång kan ske och om det kan göras gällande mot 
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någon specifik aktör i distributionskedjan. Detta görs i syfte att 
sammankoppla bestämmelserna om patentintrång på den andra medicinska 
indikationen med bestämmelserna i det svenska läkemedelsförmånssystemet 
om generisk substitution och läkares fria förskrivningsrätt. I detta avsnitt 
behandlas därför den andra och tredje frågeställningen som formulerades i 
det första kapitlet i en gemensam diskussion.  
 
Trots det faktum att det är oklart i vilken utsträckning patent på den andra 
medicinska indikationen kan upprätthållas, utgör redogörelsen i avsnitt 6.1 
en utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. För systematikens skull 
inleds genomgången med distributionskedjans topp och avslutas med den 
slutliga användaren. 

6.2.1 Generikatillverkare 
När den aktiva substansen som ett läkemedel består av inte längre skyddas 
av ett produktpatent utgör själva tillverkningen av generiska läkemedel inte 
ett patentintrång. I den mån engelsk rättspraxis ska följas på detta område 
räcker det för direkt patentintrång inte med att definiera i vilket syfte ett 
läkemedel slutligen ska användas för. Det krävs dessutom att det är 
tillverkarens subjektiva avsikt att framställa läkemedel för den 
patentskyddade indikationen, i alla fall i förhållande till swiss-type claim-
patent.  
 
I det svenska läkemedelsförmånssystemet med obligatorisk generisk 
substitution tas ingen hänsyn till vare sig patentskydd eller läkemedlets 
godkända medicinska indikationer. Generiska läkemedel kan därför av LV 
bedömas vara utbytbara mot det originalläkemedel som används som 
referens i godkännandeförfarandet. Detta är även generikatillverkarna 
medvetna om. Då TLV:s verksamhet utgår från denna bedömning och 
eftersom generiska läkemedel i regel är billigare än originalläkemedlet är 
chansen stor att det generiska läkemedlet kommer att utses till ”periodens 
vara”. För att patentintrång ska kunna göras gällande gentemot 
generikatillverkare räcker emellertid inte vetskapen om att det generiska 
läkemedlet på apoteken expedieras för patentskyddade medicinska 
indikationer för att subjektiv avsikt ska vara uppfyllt. Att försöka 
upprätthålla ett patent på den andra medicinska indikationen gentemot 
generikatillverkare när metoden skinny labelling har utnyttjats framstår 
därmed som begränsad eftersom en tillräcklig subjektiv avsikt är svår att 
bevisa.  
 
Möjligheten att använda ”blue-box”-krav existerar emellertid vilket innebär 
att en standardtext med information om läkemedlets ytterligare 
användningsområden måste tillfogas bipacksedeln. Hur denna standardtext 
kan påverka bedömningen om tillräcklig subjektiv avsikt föreligger är dock 
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oklart. Standardtexten är vanligen allmänt formulerad och uppmanar inte till 
någon specifik användning. Oberoende av hur standardtexten ska tolkas kan 
det dock konstateras att även om generikatillverkaren är skyldig att utesluta 
patentskyddade indikationer från produktinformationen för att undvika 
intrång, kan denne inte påverka själva utformningen av standardtexten. Att 
texten därför skulle ha en avgörande betydelse för bedömningen förefaller 
tveksamt. 
 
När det gäller medelbart intrång i EPC 2000-patent krävs att 
generikatillverkaren vet eller att det med hänsyn till omständigheterna är 
uppenbart att det generiska läkemedlet är lämpat och avsett för 
slutanvändaren att användas för den patentskyddade indikationen. 
Vetskapen om att en generikatillverkares läkemedel kan komma att utses till 
”periodens vara”, och därmed expedieras för patentskyddade indikationer, 
bör vara tillräckligt för att ett medelbart intrång ska kunna göras gällande. 
Vid en jämförelse med avgörandet Novartis v. Sun, borde ond tro om 
slutanvändarens avsedda användning även kunna fastställas om det 
exempelvis kan konstateras att tillverkningsvolymerna för ett generiskt 
läkemedel väsentligt överstiger behovet av läkemedel för den godkända 
indikationen. Om en svensk domstol vid bedömningen av den subjektiva 
avsikten vid medelbart intrång skulle beakta faktiska försäljningsvolymer av 
det generiska läkemedlet är svårt att förutse. Vidare i enlighet med Novartis 
v. Sun, skulle bevisad ond tro medföra att tillverkaren måste vidta aktiva 
åtgärder för att förhindra att en intrångsgörande användning uppstår. 
Metoden skinny labelling utgör enligt denna bedömning därmed inte en 
tillräcklig åtgärd från generikatillverkarens sida. Detta skulle kunna medföra 
att en generikatillverkare i förhållande till den fria förskrivningsrätten för 
läkare måste informera om det generiska läkemedlets begränsade 
användningsområde för att undvika patentintrång. När det gäller 
obligatorisk generisk substitution blir det däremot svårt för 
generikatillverkaren att vidta aktiva åtgärder för att förhindra 
intrångsgörande användning. Sannolikheten att en svensk domstol skulle 
anse att generikatillverkaren var ansvarig för intrång till följd av ett statligt 
subventionerat system som denne inte kan påverka framstår som orimlig. 
Då frågan om intrångsansvar ännu inte har behandlats i svensk praxis är det 
dock oklart vilket förhållningssätt som skulle antas av en svensk domstol.  

6.2.2 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
I förhållande till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets agerande skulle 
det kunna hävdas att medelbart intrång i EPC 2000-patent föreligger till 
följd av de beslut som fattas av myndigheten om vilka läkemedel som får 
ingå i det svenska läkemedelsförmånssystemet samt utnämningen av 
”periodens vara”. Det borde kunna argumenteras för att TLV med sin goda 
kunskap om godkända medicinska indikationer är medvetna om att 
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generiska läkemedel till följd av dessa beslut i praktiken kan komma att 
användas för patentskyddade indikationer. Det bör därför vara uppenbart för 
TLV att intrångsgörande användning kommer att ske, vilket leder till att 
medelbart intrång bör kunna göras gällande, då den subjektiva avsikten är 
uppfylld.  
 
Beträffande TLV:s verksamhet kan det också finnas anledning att tillämpa 
undantaget i 11 § läkemedelsförmånslagen oftare. Undantaget innebär, 
vilket har redogjorts för i avsnitt 5.3.1.2, att det är möjligt för TLV att 
avvika från huvudregeln att det är själva nyttjandet av ett visst läkemedel 
som sådant ska subventioneras och istället besluta att ett generiskt 
läkemedel om särskilda skäl finns ska ingå i läkemedelsförmånerna endast 
för en viss medicinsk indikation. I förarbetena till läkemedelsförmånslagen 
framfördes som nämnts ovan att TLV särskilt ska beakta 
kostnadseffektivitet och folkhälsorelaterade perspektiv vid beslutsfattandet. 
Det kan argumenteras för att TLV vid sitt framtida beslutsfattande även bör 
beakta patent på den andra medicinska indikationen. Själva avsaknaden av 
ett sådant beaktande skulle därför möjligtvis kunna föranleda 
intrångsansvar. Då det är upp till TLV att utveckla sin egen praxis i detta 
hänseende kan framgång i en sådan talan dock bli svårt att argumentera för 
när ett uttryckligt krav från lagstiftarens sida saknas. Förutsättningen för 
framgång är därmed att lagstiftaren beslutar om att hänsyn till patent på den 
andra medicinska indikationen måste tas.   
 
Det ska i detta hänseende även tilläggas att i enlighet med vad som 
framkommit i praxis, vilket har redogjorts för i avsnitt 4.2, ska 
patentlagstiftningen inte beaktas vid en utbytbarhetsbedömning av generiska 
läkemedel. Detta medför att Läkemedelsverket måste anses handla inom 
ramen för gällande lagstiftning.  

6.2.3 Återförsäljare 
Med återförsäljare avses i denna kontext en aktör som lagerhåller läkemedel 
som sedan efter beställning skickas till enskilda apotek. Dessa aktiviteter 
faller inom ensamrättens omfång eftersom återförsäljaren för ut eventuella 
intrångsgörande läkemedel på marknaden i enlighet med 1 kap. 3 § PL. I 
förhållande till direkt patentintrång i EPC 2000-patent kan det vara svårt att 
fastställa att återförsäljaren tillhandahåller generiska läkemedel med 
subjektiv avsikt att de ska användas för patentskyddade indikationer. 
Medelbart patentintrång kan i sin tur möjligtvis göras gällande till följd av 
återförsäljarens lagerhållning och leverans av generiska läkemedel som 
sedan apoteken expedierar till patienten för patentskyddade indikationer.  
 
Kravet på ond tro i förhållande till slutanvändarens avsikt kan dock vara 
svårt att bevisa. En återförsäljare måste i sådant fall vara medveten om den 
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medicinska indikationen för vilken läkemedlet har förskrivits och sedan 
expedieras för. Det borde därför kunna ifrågasättas om återförsäljaren kan 
ha vetskap om att distributionen avser en patentskyddad indikation.  
 
I avgörandet Novartis v. Sun, som behandlats i avsnitt 5.3.1.2, var emellertid 
volymen av det generiska läkemedel som distribuerats på marknaden i 
förhållande till vad som krävs för att täcka användningen av läkemedel för 
dess godkända indikation avgörande för bedömningen av kravet på ond tro. 
I de fall återförsäljaren är medveten om att de levererade volymerna 
överstiger behovet för den godkända patentskyddade indikationen, kan i alla 
fall en antydan till vetskap om de faktiska förhållandena föreligga, vilket 
kan leda till att medelbart patentintrång skulle kunna göras gällande.  I 
avsaknad av svensk praxis eller uttalanden i förarbeten är det emellertid 
svårt att avgöra om den subjektiva avsikten skulle bedömas på samma sätt i 
en svensk domstol som i Novartis v. Sun. 

6.2.4 Läkare 
Läkares fria förskrivningsrätt innebär, som redogjorts för i avsnitt 4.4., att 
legitimerade läkare är fria att skriva ut läkemedel under förutsättning att det 
sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är i synnerhet 
beträffande den fria förskrivningsrätten som läkares agerande kan leda till 
intrång i patent på den andra medicinska indikationen.  
 
Att förskriva läkemedel genom läkemedelsrecept utgör i regel inte en sådan 
åtgärd som skyddas av ensamrätten i 1 kap. 3 § första stycket PL. Läkares 
verksamhet undantas däremot inte uttryckligen från intrång och trots det 
faktum att syftet med patent på medicinska förfaranden är att skydda läkares 
handlingsfrihet utgör bestämmelsen endast en begränsning av det 
patenterbara området.  
 
I avsaknad av ett uttryckligt undantag för läkares verksamhet är det dock 
möjligt att förskrivning av ett generiskt läkemedel för en patentskyddad 
indikation kan utgöra ett direkt patentintrång. Beträffande EPC 2000-patent 
borde den subjektiva avsikten att läkemedlet ska användas för den 
patentskyddade indikationen inte vara svår att fastställa eftersom läkaren 
uttryckligen förskriver det generiska läkemedlet för den patentskyddade 
indikationen. Möjligheten att upprätthålla patent på den andra medicinska 
indikationen gentemot läkare när de företar en så kallad cross-label 
förskrivning framstår därmed inte som omöjligt vid EPC 2000-patent. Detta 
är i linje med EPO:s antydan i avgörandet G 2/08 Dosage regime/ABBOTT 
RESPIRATORY om att EPC 2000-patent ger ett bredare skydd än swiss-type 
claims-patent, vilket behandlats i avsnitt 2.2.3.4.   
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I brist på praxis i denna fråga är det dock väldigt svårt att säga hur en 
domstol skulle bedöma frågan om läkares ansvar. I svenska förarbeten har 
diskuterats om det i svensk lagstiftning bör införas et uttryckligt undantag 
från intrång för läkares verksamhet.191 Att frågan har behandlats i 
förarbetena tyder på att lagstiftaren ser problematiken i att skyddet för de 
som förskriver läkemedel riskerar att försvagas om en för bred tolkning av 
patentskyddet görs. Det kan också argumenteras för att läkare genom 
förskrivning av läkemedelsrecept endast rekommenderar patienten att ta ett 
läkemedel och att läkaren endast öppnar upp tillgången till läkemedlet för 
patienten. Detta handlande torde inte utgöra ett direkt intrång.192 
 
I förhållande till medelbart intrång och obligatorisk generisk substitution, 
som redogjorts för i avsnitt 4.3., så kan en läkare förhindra att ett generiskt 
läkemedel expedieras för den patentskyddade indikationen genom att 
motsätta sig ett utbyte. Att ett medelbart intrång ska kunna göras gällande 
till följd av att en läkare väljer att inte motsätta sig ett utbyte borde dock 
vara svårt. I förhållande till TLV:s utnämning av ”periodens vara” framstår 
det inte heller befogat att kräva att läkare ständigt ska hålla sig uppdaterade 
om och i vilken utsträckning ett originalläkemedel kan komma att bytas ut 
mot en generisk version. Det kan argumenteras för att ett sådant krav inte 
enbart skulle vara orimligt utan att det också skulle ta tid i anspråk från den 
verksamhet som läkare istället borde vara sysselsatta med. Det skulle 
därutöver kunna argumenteras för att det läkemedelsrecept som läkaren 
tillhandahåller patienten inte hänför sig till något väsentligt i uppfinningen 
varför bestämmelsens rekvisit inte är uppfyllda.193 

6.2.5 Apotekare 
En apotekares expediering av ett generiskt läkemedel för en patentskyddad 
indikation ryms inom ramen av de åtgärder som omfattas av patenthavarens 
ensamrätt enligt 1 kap. 3 § första stycket PL. Från patenthavarens ensamrätt 
kan enbart beredningar av apotekare enligt läkares föreskrifter i enskilt fall 
eller åtgärder med läkemedel som har beretts i sådana fall undantas i 
enlighet med 1 kap. 3 § tredje stycket 5 PL. För att kunna åläggas ansvar för 
patentintrång måste apotekarens subjektiva avsikt att expediera läkemedel 
för en patentskyddad indikation fastställas. Viktigt i detta avseende är att det 
inte alltid framgår av läkemedelsreceptet för vilken medicinsk indikation ett 
läkemedel är förskrivet.194 I många fall väger patientens integritet tyngre. 

                                                
191 Se SOU 2006:80, s 382 ff.  
192 Se liknande resonemang i AIPPI (Q238) 19 maj 2014, Storbritannien, p 3 a) ii) 
(elektronisk källa). 
193 Ibid. 
194 Se Khasksa, 2011: ”[a]v 100 recept som expedieras på apotek saknar hälften en tydlig 
beskrivning av användning och ändamål”.  
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Av denna anledning kan det vara svårt att styrka en apotekares subjektiva 
avsikt.  
 
Vad gäller frågan om medelbart intrång i EPC 2000-patent uppstår ett 
liknande problem. Vid expediering av ett generiskt läkemedel erbjuder och 
tillhandahåller apotekaren ett medel som i enlighet med 1 kap. 3 § andra 
stycket PL utgör något väsentligt i uppfinningen på så sätt att intrång kan 
göras gällande. Om det inte framgår i läkemedelsreceptet för vilken 
medicinsk indikation ett läkemedel har förskrivits kan, i likhet med vad som 
sagts ovan, kravet på ond tro vara svårt att fastställa. En apotekare kan 
följaktligen hävda att denne inte var medveten om att det generiska 
läkemedlet som expedierats istället för originalläkemedlet är avsett för en 
patentskyddad indikation. Om det kan krävas av apotekaren att ta reda på i 
vilket syfte läkemedlet ska användas är däremot oklart, men med tanke på 
patientintegriteten borde även i detta avseende så inte vara fallet.  
 
En apotekare är, till följd av bestämmelserna om obligatorisk generisk 
substitution som redogjorts för i avsnitt 4.3, enligt lag skyldig att ersätta 
dyrare originalläkemedel med ett billigare generiskt läkemedel. Detta gäller 
oavsett för vilken medicinsk indikation som ett läkemedel har förskrivits 
och därmed oavsett om det framgår av läkemedelsreceptet eller ej. Baserat 
på detta borde det vara väldigt svårt ur ett svenskt perspektiv att kunna 
utkräva ansvar för vare sig direkt eller medelbart patentintrång av apotekare 
för själva expedieringen av ett generiskt läkemedel för en patentskyddad 
indikation, vilken apotekaren enligt lag är skyldig att utföra.195 

6.2.6 Den slutliga användaren 
Den slutliga användarens, patientens, användning av ett läkemedel sker inte 
yrkesmässigt och patienten kan därför inte anses ansvarig för patentintrång. 
Privat användning av läkemedel är, vilket redogjorts för i avsnitt 5.1, 
undantaget från ensamrätten. Patienters användning saknar dock inte helt 
betydelse eftersom de som säljer läkemedel medverkar till patienters 
utnyttjande av uppfinningen, vilket i vissa fall kan utgöra ett medelbart 
intrång enligt 1 kap. 3 § andra stycket PL. Vid bedömningen om ansvar 
föreligger för någon annan i distributionskedjan kan därmed patientens 
användning vara relevant, eftersom medelbart intrång kan begås även då den 
som gör det direkta intrånget inte kan ställas till ansvar till följd av att denne 
inte agerat yrkesmässigt.196 

                                                
195 Jfr Scassa, 2001, s. 55 f. för liknande resonemang om generisk substitution i Kanada.   
196 Jfr Domeij, 1998, s. 504 f.  
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7 Avslutande reflektioner 
Till följd av utvecklingen i EPO:s praxis och revidering av EPC kan det inte 
längre ifrågasättas om patent på den andra medicinska indikationen kan 
godkännas. Det kan däremot argumenteras för att kraven för att fastställa 
direkt intrång i sådana patent är alltför långtgående. Att patent på den andra 
medicinska indikationen tillåts samtidigt som höga krav på avsikt i 
intrångsbedömningen tillämpas, leder till att patenten blir väldigt svåra att 
upprätthålla. Dessa problem blir särskilt stora när den patentskyddade 
indikationen har uteslutits från produktinformationen genom metoden 
skinny labelling. I dessa situationer ter sig bestämmelsen om medelbart 
intrång som ett mer lämpligt och användbart verktyg i syfte att motverka 
patentintrång, vilket bekräftades genom nederländska domstolens 
bedömning i avgörandet Novartis v. Sun. De olika utfallen av Warner-
Lambert v. Actavis och Novartis v. Sun visar dock på att skyddet för patent 
på den andra medicinska indikationen är oklart och att det inom Europa i 
dagsläget saknas en tydlig och enhetlig bedömning för dess upprätthållande. 
På vilket sätt nationella domstolarna skulle göra en intrångsbedömning är 
därmed svårt att förutse. 
 
Med tanke på hur patentlagstiftningen är utformad framstår det som något 
överraskande att kraven för att subjektiv avsikt ska föreligga vid direkt 
intrång i patent på den andra medicinska indikationen är högre än kraven 
vid medelbart intrång. Om detta förhållningssätt även skulle antas av en 
svensk domstol och anses vara förenligt med svensk rätt är emellertid inte 
helt självklart. Mot bakgrund av arbetet att harmonisera den europarättsliga 
patentlagstiftningen ytterligare är det dock av yttersta vikt att 
intrångsfrågorna bedöms på ett likartat sätt oavsett jurisdiktion. Framtiden 
lär också utvisa hur intrångsfrågan kommer att behandlas i det europeiska 
enhetliga domstolssystemet. Emellertid har de nationella staterna olika 
system för generisk substitution och generisk förskrivning av läkemedel. 
Till följd av att regelverken i Europa till stor del präglas av nationella 
bestämmelser avseende hälso- och sjukvård är det därför också nödvändigt 
att en viss flexibilitet är möjlig i intrångsbedömningen.  
 
Det är vidare oklart i vilken utsträckning patenten kan upprätthållas 
beroende på vilken kravformulering som använts när ansökan om 
patentering godkändes. De olika bedömningarna avseende patent som 
skyddas med ett processkrav respektive ett produktkrav leder i praktiken till 
att patent som avser att skydda samma sak åtnjuter olika skydd. Detta var 
inte lagstiftarens avsikt när revideringen av EPC genomfördes. Den 
särskilda utformningen av swiss-type claim-patents kravformulering innebär 
dock att det är på vilket sätt läkemedlet medicinskt kommer att användas 
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som utgör en nyhet och inte framställningsförfarandet i sig. För att undvika 
att innehavaren av patentet inte går miste om möjligheten att upprätthålla 
sitt patentskydd kan detta möjligtvis motivera att swiss-type claim-patent i 
en intrångssituation inte strikt bör behandlas som ett förfarandepatent. Detta 
förutsätter dock att den domstol som ska pröva intrångsfrågan intar en 
väldigt flexibel inställning till förmån för dess upprätthållande.  
 
Oberoende av i vilken utsträckning EPC 2000-patent eller swiss-type claim-
patent kan upprätthållas återstår det faktum att intrång i patent på den andra 
medicinska indikationen ur ett svensk perspektiv till stor uppstår som en 
följd av det svenska läkemedelsförmånssystemet. I jämförelse med vad som 
framkommit i Warner-Lambert v. Actavis är därmed intrångsfrågan i första 
hand ett problem vad gäller det svenska läkemedelsförmånsystemet snarare 
än ett patenträttsligt problem. De patentintrång som står i fokus för detta 
arbete uppstår i Sverige som ett resultat av det svenska förmånssystemet och 
bestämmelserna om obligatorisk generisk substitution eftersom hänsyn inte 
tas till godkända medicinska indikationer. Det är främst TLV:s bedömning 
om generisk substitution och konsekvensen av det produktbaserade 
förmånssystemet som orsakar problematiken. Även läkares fria 
förskrivningsrätt påverkar situationen. Läkemedelsindustriföreningen har till 
följd av den ökande förskrivningen av läkemedlet Mabthera för den 
patentskyddade indikationen multipel skleros begärt att läkares fria 
förskrivningsrätt ska utredas och möjligen begränsas. Enligt min mening är 
lösningen på problemet inte att begränsa läkares fria förskrivningsrätt. Detta 
riskerar endast att leda till försämrad effektivitet i sjukvården och därmed 
minskad tillgänglighet för patienter till följd av ett ökat remitteringsbehov.  
 
Frågan om det är upp till domstol eller lagstiftaren att upprätthålla patent på 
den andra medicinska indikationen genom möjligheten att begränsa 
subventionen av ett generiskt läkemedel till enbart användningen för dess 
godkända patentskyddade indikation är däremot obesvarad. Enligt min 
mening bör det vara lagstiftarens uppgift att skapa klarhet i problematiken. 
Med den gällande lagstiftningen uppstår en oförenlig situation, där 
patenthavarens upprätthållande av ett patent på den andra den medicinska 
indikationen står i kontrast till läkemedelsförmånssystemets bestämmelser 
om generisk substitution och de samhälleliga besparingar som en ökad 
användning av generiska läkemedel innebär. En lösning på problemet skulle 
därmed kunna vara att lagstiftaren beslutar om att hänsyn till patent på den 
andra medicinska indikationen måste tas.  Det faktum att rättsläget är oklart 
är emellertid inte endast ett problem för patenthavare utan det påverkar även 
andra aktörer. I detta avseende påverkas speciellt generikatillverkares 
incitament att introducera generiska läkemedel när en risk för intrångsansvar 
föreligger. Utvecklingen av ny teknik och nya uppfinningar är emellertid 
särskilt viktig inom läkemedelsindustrin eftersom den utgör en förutsättning 
för den fortsatta folkhälsan och tillgången till kvalitativa och patientsäkra 
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läkemedel. Mot bakgrund av detta bör det vara av vikt att incitamenten till 
innovationer och nya användningsområden för läkemedel inte försvagas för 
de forskande läkemedelsföretagen. Mot bakgrund av detta måste lagstiftaren 
finna en balans mellan de olika aktörernas intressen.  
 
Frågan om i vilken utsträckning patent på den andra medicinska 
indikationen ska kunna upprätthållas i Sverige är därför till största del 
politisk. Det är tveksamt om lagstiftaren, med tanke på de besparingar som 
står i fokus i hälso- och sjukvården, är villig att ändra på ett system som 
besparar staten flera miljarder kronor per år. Ett statligt system som 
uppmuntrar till intrång i giltiga patent är emellertid ur ett patenträttsligt 
perspektiv inte hållbart. Det svenska förmånssystemet med generisk 
substitution i kombination med läkares fria förskrivningsrätt, som 
underlättar för avsiktliga såväl som oavsiktliga intrång i patent på den andra 
medicinska indikationen, riskerar att leda till att läkemedelsföretag inte 
längre är villiga att göra stora och avgörande investeringar i den fortsatta 
läkemedelsutvecklingen. Av den anledningen är det viktigt att lagstiftaren 
finner en långsiktig lösning på balansen mellan patenthavarens rättigheter, 
generikatillverkares möjligheter att konkurrera på ett effektivt sätt, den 
kostnadsbesparing som ökad generisk substitution leder till samt intresset att 
främja utvecklingen av kvalitativa läkemedel.  
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