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Summary 

Two obstacles could be identified when the question of granting patent protection for 

second medical use of known pharmaceutical products arose in the European patent system. 

On one hand, the active substance in itself is not new and on the other hand, the system 

explicitly prohibit method claims for treatment by surgery or therapy and diagnostic 

methods. However, these barriers have been circumvent in case law and legislation and due 

to the express provision of second medical use patents in the EPC 2000, its patentability is 

no longer to be questioned.  

Due to the special character of second medical use claims and as a result of the narrow 

interpretation that the sparse case law in this area reflects, it may however be questioned 

whether the requirement of its enforcement is far to excessive. This is particularly a 

problem when generic manufacturers uses the possibility of "skinny labelling", in order to 

exclude patented indications from the product information. As recently announced in the 

UK and the Netherlands, two conflicting decisions that specifically addresses the issue of 

patent infringement on second medical use patents in relation to "skinny labelling", reflects 

the legal uncertainty that characterizes this area of law. 

In the Swedish context, the issue of enforcement of second medical use patents is further 

complicated as a result of mandatory provisions on generic substitution. In simple terms, 

these provisions causes inexpensive generic versions, which solely obtains marketing 

approval for off-patent indications, to exchange original pharmaceuticals at pharmacies 

regardless of the indication the drug has been prescribed. In practice, this means that these 

generic versions will also be dispensed for patented indications. In order to solve the 

problems that this regulatory framework causes and as a consequence of the high demands 

set out for the enforcement of second medical use patents, the author believes that it is 

advisable that the legislator performs a review on how the Swedish public health legislation 

and the European patent system better can interact on this issue. 
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Sammanfattning 

När frågan om möjligheten att patentera nya användningsområden för redan kända 

läkemedel aktualiserades under det Europeiska patentsystemet, kunde två hinder 

identifieras. Dels är den aktiva substansen i sig inte ny och dessutom förbjuder 

patentsystemet uttryckligen patent på medicinska förfaranden för diagnostisering eller 

terapeutisk och kirurgisk behandling. Genom både rättspraxis och lagstiftning har man dock 

försökt kringgå dessa hinder och till följd av den uttryckliga bestämmelsen om patent på 

den så kallade andra medicinska indikationen som EPC 2000 tillhandahåller, kan dess 

patenterbarhet inte längre ifrågasättas.  

Med anledning av den speciella karaktär som kravformuleringen för dessa patent åtnjuter 

och till följd av den snäva tolkning av kravformuleringen som den sparsamma praxis på 

detta område återspeglar, kan det däremot ifrågasättas om inte kraven för dess 

upprätthållande är alltför långtgående. Det utgör särskilt ett problem när 

läkemedelstillverkare använder möjligheten att genom "skinny labelling" utesluta 

patentskyddade indikationer från produktinformationen, för att kunna introducera generiska 

läkemedel för icke-patentskyddade indikationer på marknaden. Två motstridiga avgöranden 

som nyligen meddelats i Storbritannien respektive Nederländerna, vilka särskilt behandlar 

frågan om intrång i förhållande till "skinny labelling", återspeglar det oklara rättsläge som 

detta rättsområde präglas av.  

I Sverige kompliceras intrångsfrågan ytterligare av frågan om i vilken utsträckning dessa 

patent kan upprätthållas till följd av bestämmelser i folkhälsolagstiftningen om generisk 

substitution. Enkelt förklarat medför dessa bestämmelser att billiga generikaläkemedel, som 

enbart innehar försäljningsgodkännande för icke-patentskyddade indikationer, byts ut på 

apoteken mot originalläkemedel, oavsett för vilken indikation läkemedlet förskrivits. I 

praktiken innebär det att dessa läkemedelskopior även expedieras för patentskyddade 

indikationer. För att lösa den problematik som regelverket orsakar och till följd av de höga 

krav som i praxis tycks ställas upp för upprätthållandet av patent på den andra medicinska 

indikationen, anser författaren att lagstiftaren bör se över hur den svenska 

folkhälsolagstiftningen och det Europeiska patentsystemet bättre kan samspela.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  

Det patenträttsliga regelverket syftar generellt till att stimulera utvecklingen och bidra till 

att sprida kunskap om ny teknik och nya produkter.
1
 Även om särskilda etiska och sociala 

hänsyn gör sig gällande vid läkemedelsuppfinningar är det möjligt att erhålla ett oinskränkt 

produktskydd för den aktiva substans som ett läkemedel består av. Bristen på nya aktiva 

substanser har dock medfört att intresset för att patentera nya användningsområden hos 

redan kända ämnen har ökat.
2
 När ett nytt sätt att använda ett redan känt läkemedel för 

behandling av ett annat sjukdomstillstånd uppfinns, kan patent på den så kallade andra 

medicinska indikationen erhållas.
3
 

Patent på den andra medicinska indikationen används ofta för att förlänga patentskyddet för 

ett läkemedel när själva grundpatentet som skyddar den aktiva substansen löper ut.
4
 Kopior 

av läkemedlet, så kallade generiska läkemedel, kan då lagligen enbart tillverkas och säljas 

så länge det inte saluförs för den patentskyddade indikationen. I regel måste generiska 

läkemedel innehålla samma produktinformation som originalläkemedlet, inklusive 

indikationer, dosering och administreringssätt.
5
 För att göra det möjligt för 

generikatillverkare att introducera läkemedel för indikationer som inte längre skyddas av 

patent, är det enligt det så kallade läkemedelsdirektivet möjligt för tillverkare av generiska 

                                                 

1
 Prop. 1966:40, s. 179. 

2
 SOU 2006:70, s. 184. 

3
 Domeij 1998, s. 319.  

4
 Burdon & Sloper, s. 15. 

5
 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av 

gemenskapsregler för humanläkemedel. 
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läkemedel att utesluta hänvisningar till patentskyddade indikationer.
6
 Denna företeelse 

kallas vanligen för "skinny labelling".  

I syfte att bespara samhället pengar finns det i den svenska folkhälsolagstiftningen och även 

i andra europeiska länder bestämmelser om så kallad generisk substitution.
7
 Det innebär att 

apoteken har en skyldighet att byta ut originalläkemedel mot billigare generiska versioner, 

oavsett vilken medicinsk indikation ett läkemedel förskrivits för. Det medför att generiska 

läkemedel i praktiken riskerar att expedieras för patentskyddade indikationer trots de aktiva 

åtgärder som tillverkaren av det generiska läkemedlet vidtagit genom "skinny labelling" för 

att undvika sådan intrångsgörande användning. Det kan i detta sammanhang ifrågasättas om 

domstolar bör se bortom den aktuella produktinformationen eller om "skinny labelling" 

utgör en tillräcklig åtgärd för att undgå intrång. Ur ett patenträttsligt perspektiv är det därför 

intressant att undersöka i vilken utsträckning patent på den andra medicinska indikationen 

kan upprätthållas och i så fall gentemot vem.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats är ägnad att belysa den problematik som kan identifieras när patent på den 

andra medicinska indikationen ställs i relation till möjligheten att genom "skinny labelling" 

introducera generiska läkemedel på marknaden. Det övergripande syftet är att ur ett svenskt 

perspektiv redogöra för i vilken utsträckning dessa patent kan upprätthållas när regelverket 

som omgärdar den svenska folkhälsolagstiftningen medför att generiska läkemedel i 

praktiken används för patentskyddade indikationer. Eftersom detta rättsområde av allt att 

döma är under utveckling och då praxis i förhållande till "skinny labelling" är mycket 

sparsam, är målet med denna framställning att i möjligaste mån belysa och lyfta fram de 

intrångsfrågor som av domstol eller lagstiftare behöver klargöras. Mot bakgrund av detta 

                                                 

6
 Se särskilt artikel 10 och 11 i Europaparlamentets och rådes direktiv 2004/27/EG av den 31 mars 2004 om 

ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.  

7
 Se exempelvis Läkemedelsverkets remiss från 2015-03-09 (Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid 

generiskt utbyte) för en jämförelse. 
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syfte och genom en redogörelse av hur det svenska systemet är uppbyggt, aktualiseras två 

huvudfrågor vilka under arbetets gång kommer behandlas och diskuteras: 

 I vilken utsträckning och gentemot vem kan patent på den andra medicinska 

indikationen upprätthållas när möjligheten till "skinny labelling" utnyttjats? 

 Vilka förutsättningar måste i så fall vara uppfyllda?  

1.3 Avgränsning 

Framställningen är riktad till läsare med grundläggande kunskaper om patentlagstiftningen 

och innehåller därför enbart ett kort introducerande avsnitt om allmänna patenträttsliga 

bestämmelser. Läkemedelspatent är ett särreglerat område där många rättsliga problem kan 

identifieras, varför bestämmelser om och patenterbarheten av läkemedel i sig endast ska 

beröras översiktligt i syfte att redogöra för dess speciella karaktär. Frågor om tilläggskydd 

för läkemedel, parallellimport samt licensfrågor i allmänhet lämnas därför utanför denna 

framställning. Mot bakgrund av framställningens syfte att redogöra för i vilken utsträckning 

patent på den andra medicinska indikationen skyddas, är det däremot nödvändigt att 

närmare presentera bakgrunden till och utvecklingen av införandet av dess patenterbarhet. 

Tyngdpunkten i detta hänseende avgränsas dock till hur kravformuleringen i dessa patent 

har utvecklats samt på vilket sätt de båda kravformuleringar som förekommer i detta 

sammanhang ska tolkas.  

För att på bästa sätt återspegla gällande rättsläge, med utgångspunkt i möjligheten att 

genom "skinny labelling" introducera generiska läkemedel på marknaden för icke-

patentskyddade indikationer, ska ämnet behandlas i förhållande till bestämmelserna om 

både direkt och medelbart intrång. Däremot kommer ansvarsfrågan och eventuella civil- 

eller straffrättsliga sanktioner inte vara föremål för behandling i denna framställning, även 

om bestämmelserna som då aktualiseras i praktiken är nära sammankopplade med själva 

intrångsfrågan. Vad gäller godkännandeprocessen för försäljning av generiska läkemedel 

ska det endast beröras i begränsad omfattning varför frågor om uppgiftsskydd och 

marknadsexklusivitet inte diskuteras närmare.  
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Framställningen behandlar intrångsfrågan specifikt ur ett svenskt perspektiv. I syfte att 

belysa hur det produktbaserade förmånssystemet med bestämmelser om obligatorisk 

generisk substitution och fri förskrivningsrätt bidrar till att generiska läkemedel i praktiken 

används för patentskyddade indikationer, kommer den svenska folkhälsolagstiftningen 

presenteras. Den ska dock endast beröras i begränsad omfattning med fokus på 

verksamheten hos de myndigheter som är relevanta i detta hänseende. Framställningen är 

därför avgränsad till att enbart redogöra för den utbytbarhetsbedömning av läkemedel som 

Läkemedelsverket (LV) ansvarar för och bedömningen av vilka läkemedel som ska ingå i 

förmånssystemet samt den utnämning av "periodens vara" som varje månad beslutas av 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).  

1.4 Metod och material 

Gällande rättsläge har analyserats utifrån traditionell rättsdogmatisk metod med 

utgångspunkt i rättskällelärans hierarkiska ordning med relevanta rättsregler, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Genom att beskriva gällande rättsregler syftar den rättsdogmatiska 

metoden till att framställa rättsordningen som ett sammanhängande nätverk av huvudregler 

och undantag.
8
 Denna metod har valts eftersom det övergripande syftet med arbetet är att 

utreda om intrång i patent på den andra medicinska indikationen utifrån gällande rätt, de 

lege lata, kan göras gällande gentemot någon aktör när den svenska folkhälsolagstiftningen 

bidrar till att generiska läkemedel i praktiken används för patentskyddade indikationer. 

Eftersom detta rättsområde är under utveckling och även om det argumenteras för att de 

lege ferenda-resonemang faller utanför rättsdogmatikens principiella ram, kompletteras 

framställningen ur ett rättspolitiskt perspektiv med en diskussion om behovet av förändring 

av gällande regelverk.
9
 Att den valda metoden avser att återge gällande rätt torde inte 

hindra att perspektivet vid rättsdogmatisk argumentation vidgas utanför denna ram.
10

 

                                                 

8
 Peczenik, s. 249.   

9
 Olsen, s. 117. 

10
 Jareborg, s. 4.   
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Eftersom möjligheten att erhålla patent på den andra medicinska indikationen i Sverige till 

stor del är ett resultat av europarättsligt samarbete, framförallt till följd av den Europeiska 

Patentkonventionen (European Patent Convention, EPC) och utvecklingen i det Europeiska 

Patentverkets rättspraxis (European Patent Office, EPO), är lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin som är kopplade till EPC i högsta grad relevanta för denna framställning. EPO 

saknar däremot jurisdiktion att bedöma intrång i giltiga patent och någon gemensam 

patentdomstol som behandlar dessa frågor existerar inte i nuläget.
11

 Mot bakgrund av att 

svensk praxis och doktrin på detta område är mycket sparsam har en närmare utblick mot 

övriga Europa varit nödvändig. Även om patenträtten inte fullt ut harmoniserats inom 

Europa, bygger nationell lagstiftning till stor del på internationella och europeiska 

konventioner och samarbeten.
12

 Vad gäller bestämmelser om intrång är 1975 års 

marknadspatentkonvention i stor utsträckning förebild för nationell lagstiftning inom 

berörda konventionsstater trots att den aldrig trädde i kraft.
13

 Hur intrång behandlas i övriga 

Europa kan därmed ha avgörande betydelse för i vilken utsträckning patent på den andra 

medicinska indikationen kan upprätthållas i Sverige.  

För att på bästa sätt återspegla gällande rätt har det således funnits anledning att studera hur 

praxis gällande intrång i patent på den andra medicinska indikationen i andra länder har 

utvecklats. Av framförallt språkliga skäl har praxis från Storbritannien varit av störst 

intresse. Två avgöranden som behandlar frågan om intrång i patent på den andra 

medicinska indikationen i förhållande till "skinny labelling" och som nyligen meddelades i 

Storbritannien respektive Nederländerna, har använts specifikt som utgångspunkt i denna 

framställning.
14

 En inofficiell engelsk översättning av det nederländska avgörandet har 

använts för att på bästa sätt återge dess innehåll och tillföra viktiga synpunkter till 

                                                 

11
 Se dock prop. 2013/14:89 angående utvecklingen gentemot ett enhetligt patentskydd inom EU och 

inrättandet av en europeisk patentdomstol som beräknas bli tillämpligt under år 2015 och som är ett resultat 

av ett fördjupat samarbete mellan flertalet EU-medlemsländer. 

12
 Se exempelvis Patenträttskonventionen (2005), TRIPS-avtalet (1995), Pariskonventionen (1983), 

Konventionen om patentsamarbete (1978) och marknadspatentkonventionen (1975).  

13
 Nilsson & Holtz, s. 23.  

14
 Se Warner-Lambert Company, LLC v. Actavis Group Ptc EHF & Ors [2015] EWHC 72 (Pat) respektive 

Novartis AG v. Sun Pharmaceutical Industries BV, C/09/460540/KG ZA 14/185. 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2015/72.html
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analysen.
15

 Andra avgöranden i Nederländerna och även i Tyskland har kunnat tillföra 

viktiga aspekter på intrångsfrågan och som förtjänar att framhävas. I avsaknad av 

tillförlitliga översättningar av relevanta domar i detta hänseende, har utgångspunkten varit 

vad som framförallt framförts av nationella grupper i rapporter till den internationella 

organisationen för det immateriella rättsskyddet på det internationella planet (Association 

Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, AIPPI). Synpunkter som 

uppmärksammats i dessa rapporter har även lyfts fram i syfte att bidra till den allmänna 

diskussion i intrångsfrågan som denna framställning syftar till att belysa.  

1.5 Disposition  

För att kunna utreda i vilken utsträckning patent på den andra medicinska indikationen kan 

upprätthållas, är det nödvändigt att inledningsvis redogöra för dess patenterbarhet och 

bakgrunden till hur och varför denna möjlighet uttryckligen införts i EPC och nationell 

lagstiftning. Kapitel 2 syftar till att efter genomgång av de grundläggande 

patenterbarhetsvillkoren tillhandahålla en god överblick över vad patent på den andra 

medicinska indikationen innefattar och vad ett sådant patent avser att skydda.  

Vidare behandlar kapitel 3 på vilket sätt som generiska läkemedel kan introduceras på 

marknaden när patent på medicinska indikationer inte ännu löpt ut. Här presenteras således 

möjligheten att genom "skinny labelling" utesluta patentskyddade indikationer från 

produktinformationen. I samma kapitel behandlas även de statliga åtgärder som vidtagits 

för att öka användningen av generiska läkemedel. Där beskrivs framförallt de bestämmelser 

om generisk substitution och läkarnas fria förskrivningsrätt som involveras. I kapitel 4 

presenteras inledningsvis ensamrättens innebörd. I två huvudavsnitt i detta kapitel 

behandlas därefter bestämmelserna om vilka åtgärder som utgör direkt respektive medelbart 

intrång och då specifikt i förhållande till de två olika kravformuleringar som patent på den 

andra medicinska indikationen skyddas av. Utgångspunkten i respektive avsnitt utgörs av 

                                                 

15
 Se följande länk för den inofficiella översättningen till engelska av det nederländska avgörandet: 

 http://www.eplawpatentblog.com/2015/February/Novartis_Sun%20CoA%2027-01-

15%20%28skinny%20label%20infringement%29%20%281%29.pdf (2015-05-01). 
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nyligen meddelad praxis på området och avslutas med analyserande kommentarer och 

tankar gällande dess tolkning och tillämpning.  

Mot bakgrund av den redogörelse och analys som presenterats i kapitel 3 och 4, kommer i 

efterföljande kapitel 5 en allmän diskussion om eventuella aktörers intrångsgörande 

åtgärder att lyftas fram. Diskussionen om patent på den andra medicinska indikationens 

upprätthållande knyter därmed an till det svenska produktbaserade förmånssystemet och 

bestämmelserna om både generisk substitution och fri förskrivningsrätt. Mot bakgrund av 

vad som poängterats och analyserats i dessa kapitel återfinns i kapitel 6 några avslutande 

reflektioner och kommentarer kring de huvudfrågor som framställningen avsett att 

behandla.  
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2. Patent på medicinska indikationer 

2.1 Allmänt om patent och läkemedel  

Patenträtten präglas till stor del av internationella samarbeten. Inom Europa bygger 

samarbetet främst på EPC som syftar till att tillhandahålla både formella och materiella 

bestämmelser om hur och för vad patent kan erhållas.
16

 I syfte att säkerställa en enhetlig 

tillämpning av dess bestämmelser inrättades i samband med konventionens ikraftträdande 

även ett gemensamt europeiskt patentverk, EPO. Eftersom Patentlagens (1967:837) (PL) 

bestämmelser om bland annat de grundläggande patenterbarhetsvillkoren har sitt ursprung i 

denna konvention, influeras oundvikligen tolkningen av vår patentlagstiftning av 

rättstillämpningen inom EPO.
17

  

I den svenska lagstiftningen ställs förutsättningarna för patent upp i 1-2 §§ PL. I enlighet 

med dessa grundläggande patenterbarhetsvillkor måste det man vill patentera vara:  

 en uppfinning  

 som kan tillgodogöras industriellt 

 som inte omfattas av några i lagen uppräknade undantag 

 som är ny, och  

 som har uppfinningshöjd 

Uppfinningen måste vara av teknisk karaktär på så sätt att den uppvisar teknisk effekt och 

utgör en teknisk lösning på ett problem.
18

 Vidare innebär kravet på att uppfinningen ska 

kunna tillgodogöras industriellt att uppfinningen ska ha teknisk karaktär, teknisk effekt och 

vara reproducerbar.
19

 Nyhetskravet medför att uppfinningen måste skilja sig från vad som 

tidigare blivit känt före dagen för patentansökan och villkoret på uppfinningshöjd innebär 

                                                 

16
 Nilsson & Holtz, s. 19. 

17
 Godenhielm, s. 24. 

18
 Singer & Stauder, s. 69. 

19
 Levin, s. 257-259. 
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att uppfinningen även måste innefatta sådan utveckling av tekniken att den väsentligen 

skiljer sig från vad som redan är känt.
20

 I enlighet med 40 § PL kan ett patent, från den dag 

då patentansökan gjordes, upprätthållas i 20 år.  

Det patenträttsliga regelverket syftar generellt till att stimulera utvecklingen och bidra till 

att sprida kunskaper om ny teknik och nya produkter.
21

 Utvecklingen inom 

läkemedelsbranschen är särskilt viktig eftersom det främjar den ekonomiska tillväxten och 

utgör en förutsättning för upprätthållandet av vårt välfärdssystem. Normalt avses med 

läkemedel en produkt vars syfte är att förebygga, bota eller lindra sjukdom eller skador 

eller för att lindra symptom på sjukdom eller skador.
22

 Själva läkemedlet utgörs av kemiska 

föreningar, och blandningar av sådana, som har terapeutisk eller profylaktisk verkan på 

människor eller djur.
23

 Då forskning och utveckling av läkemedel är både kostsamt och 

tidskrävande, utgör möjligheten att erhålla läkemedelspatent ett viktigt incitament för 

företagens fortsatta vilja att investera i läkemedelsbranschen.   

Läkemedel kan idag patenteras på tre olika sätt och med skild rättsverkan. Patenträttsligt 

produktskydd för läkemedel var dock länge förbjudet eftersom det ansågs föreligga en 

intressekonflikt mellan läkemedelsindustrins behov av ett tidsbegränsat monopol och 

patienternas behov av och rätt till adekvat vård. Det ansågs vara etiskt olämpligt att någon 

hade ensamrätt på att förbjuda andra att tillverka läkemedel och därigenom bestämma över 

människors liv och hälsa.
24

 I takt med att läkemedelstillverkningen flyttades från apoteken 

till läkemedelsföretagen ökade dock behovet av patenträttsligt skydd.
25

 I samband med 

införandet av EPC 1973 försvann förbudet mot produktskydd på läkemedel i flera länder i 

Europa och även i Sverige.
26

  

                                                 

20
 Prop. 1977/78:1, Del A, s. 51-52. 

21
 Prop. 1966:40, s. 179. 

22
 Prop. 1993/94:22, s. 32. 

23
 Levin, s. 273. 

24
 A.a. s. 264. 

25
 Domeij 1998, s. 3. 

26
 Prop. 1977/78:1, Del A, s. 178. 
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Genom ett produktpatent är det möjligt att patentera själva läkemedlet genom att den 

kemiska föreningen eller blandningen av kemiska föreningar som läkemedlet utgörs av 

skyddas. Eftersom det i enlighet med 1 kap. 8 § st. 2 PL inte måste anges någon specifik 

användning i patentkraven för kemiska föreningar, skyddas alla tänkbara nya användningar 

av den aktuella substansen i form av ett så kallat oinskränkt produktskydd. Ett sådant patent 

utgör den starkaste formen av patent för läkemedel.
27

 Även sättet att framställa läkemedlet 

på kan patenteras genom ett s.k. metodpatent. Så länge själva framställningsmetoden är ny 

så spelar det ingen roll att den kemiska föreningen redan är känd.
28

  

Utvecklingen av läkemedel handlar dock inte enbart om att ta fram nya substanser eller 

metoder för dess framställning. En stor del av forskningen fokuserar på att ta fram nya 

användningsområden för redan kända ämnen och blandningar.
29

 Möjligheten att skydda nya 

användningsområden har dock inte alltid varit självklar. Dessutom hindras dess 

patenterbarhet ibland av förbudet mot patent på medicinska förfaranden som kvarhölls i 

samband med införandet av EPC 1973 och som i den reviderade versionen från år 2000 

återfinns i artikel 53 (c).
30

 I den svenska lagstiftningen återges bestämmelsen i 1 d § PL och 

innebär mer konkret att förfarande för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller 

diagnostisering som ska utövas på människor eller djur inte får patenteras. Förbudet 

motiveras främst av syftet att trygga läkarnas handlingsfrihet och patienternas rätt till god 

vård, varför ett patentsystem som ställer upp gränser för läkarnas möjligheter att behandla 

sina patienter är olämpligt.
31

 Förbudet medför dock inte hinder mot patentering av ämnen 

och blandningar av ämnen som är avsedda för användning vid sådana förfaranden. Det är 

dessa patent som denna framställning fokuserar på och som i nästa avsnitt kommer att 

presenteras närmare. 

                                                 

27
 Levin, s. 268. 

28
 A.a. s. 269.  

29
 Prop. 2010/11:82, s. 10. 

30
 Se exempelvis G 1/04, OJ EPO 2007 s. 334, p. 4 och T 116/85, OJ EPO 1989 s. 13, p. 3.7.  

31
 SOU 2006:80, s. 379-381.  
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2.2 Första medicinska indikationen 

När någon för första gången kommer på ett sätt att använda ett ämne eller en blandning för 

medicinska ändamål brukar man tala om den första medicinska indikationen.
32

 Möjligheten 

att patentera den första medicinska indikationen infördes i artikel 54 (4) EPC 1973 genom 

ett reglerat undantag till det allmänna nyhetskravet i artikel 52 EPC 1973. I samband med 

att den svenska patenträtten harmoniserades med EPC år 1978, infördes även bestämmelsen 

uttryckligen i PL som idag återfinns i lagens 1 kap. 2 § st. 4 mening 1. Det införda 

nyhetsundantaget förutsätter dock att användningen av substansen inte tidigare är känd 

inom någon metod för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller annan metod för 

diagnostisering som är avsedd att användas på människor eller djur.
33

 Villkoret att 

uppfinningen ska vara ny hindrar således inte att patent meddelas på ett redan känt ämne 

eller en känd blandning av ämnen när det för första gången visar sig vara verksamt som 

läkemedel. Eftersom själva substansens stuktur redan är känd när en första medicinsk 

indikation påvisas, kan dock ett absolut produktpatent inte erhållas. Uppfinningen skyddas 

istället genom ett så kallat användningsbundet produktpatent.
34

  

I enlighet med artikel 69 EPC 2000 bestäms patentskyddets omfattning av de angivna 

patentkraven. Motsvarande bestämmelse i den svenska lagstiftningen återfinns i 4 kap. 39 § 

PL där det även framgår att ledning kan hämtas från beskrivningen för att tolka 

patentkraven. Som utgångspunkt är det således hur patentkraven utformas och tolkas som 

är avgörande för hur långt skyddet sträcker sig. För att erhålla ett brett skydd som omfattar 

hela det medicinska området för terapeutisk användning, kan följande kravformulering för 

patentet användas: 

"Substansen X för terapeutisk användning som läkemedel."
35

 

                                                 

32
 SOU 2006:70, s. 139. 

33
 A.prop. s. 178. 

34
 Domeij 1998, s. 315. 

35
 T 128/82, OJ EPO 1984 s. 164, p. 10. 
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I praxis har det bekräftats att det faktum att det i beskrivningen anges en särskild 

tillämpning inte nödvändigtvis begränsar skyddsomfånget.
36

 Det är dock möjligt att 

begränsa ensamrätten till den aktuella substansen genom att formulera specifika 

indikationer.
37

 Beroende på vilken kravformulering som används kan patentskyddet för den 

första medicinska indikationen således vara både allmänt eller begränsat till vissa specifika 

indikationer.
38

  

2.3 Andra medicinska indikationen  

Möjligheten att patentera den första medicinska indikationen väckte snabbt frågor om 

artikel 54 (5) EPC 1973 var begränsad till den första medicinska användningen eller om 

även patent på den andra och senare medicinska indikationer kunde erhållas.  

2.3.1 Utvecklingen i praxis  

I T 128/82 (HOFFMANN-LA ROCHE/Pyrrolidine derivatives) berörde EPO för första 

gången indirekt frågan om den andra medicinska indikationens patenterbarhet genom att 

utreda omfattningen av ett patent på den första medicinska indikationen.
39

 

Besvärskammaren framförde att den som uppfunnit ett medicinskt användningsområde för 

en redan känd substans ska erhålla ett användningsbundet produktpatent som omfattar all 

sådan medicinsk användning. Mot bakgrund av ordalydelsen i artikel 54 (5) EPC 1973 

ansågs nyhetsundantaget och det användningsbundna produktskyddet vara begränsat till 

kända ämnen som inte tidigare haft någon känd medicinsk användning.
40

 Inledningsvis 

ansågs således det allmänna nyhetskravet utgöra hinder mot patent på den andra medicinska 

indikationen.  

                                                 

36
 T 128/82, OJ EPO 1984 s. 164, p. 9-10 och T 36/83, OJ EPO 1986 s. 295, p. 5.1-5.2. 

37
 Domeij 1998, s. 316. 

38
 Se exempelvis T 128/82, OJ EPO 1984 s. 164 och T 143/94, OJ EPO 1996 s. 430. 

39
 T 128/82, OJ EPO 1984 s. 164.  

40
 T 128/82, OJ EPO 1984 s. 164, p. 12-13.  
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I sju parallella mål i mitten av 80-talet behandlades frågan om patent på den första 

medicinska indikationen verkligen ska medföra skydd för all medicinsk användning av ett 

ämne eller blandning av ämnen.
41

 I G 5/83 (EISAI/Second medical indication) anförde 

EPO:s stora besvärskammare att ordalydelsen av nyhetsundantaget i artikel 54 (5) EPC 

1973 inte kunde utesluta patent på den andra medicinska indikationen.
42

 Vidare 

konstaterades att även om tillverkningsförfarandet och läkemedlet i sig redan var känt 

kunde det allmänna kravet på nyhet uppfyllas genom att själva framställningsförfarandet 

kan anses vara nytt när själva läkemedlet anges kunna användas på ett nytt sätt.
43

 Utan 

något uttryckligt stöd i konventionstexten meddelades därmed att patent kan beviljas när 

någon kommer på att ett läkemedel som är avsett att behandla en viss sjukdom även kan 

framställas för att behandla en annan sjukdom, dvs. patent på den så kallade andra 

medicinska indikationen. Någon hänsyn togs inte till det faktum att majoriteten av 

medlemsländerna under utformningen av konventionen hade gett uttryck för en restriktiv 

hållning till beviljandet av patent på den andra medicinska indikationen.
44

 

Efter dessa avgöranden kom även nationella domstolar i vissa konventionsstater att bekräfta 

EPO:s praxis.
45

 Eftersom några formella hinder inte ansågs föreligga beviljade även 

Patentbesvärsrätten (PBR) i Sverige patent på den andra medicinska indikationen.
46

 Efter 

att PBR:s beslut överklagats uttalade Regeringsrätten (RegR) med hänvisning till sin 

tidigare praxis att Sveriges anslutning till EPC gör det nödvändigt att i den nationella 

rättstillämpningen, inom vad som är förenligt med svensk lagstiftning, beakta den praxis 

                                                 

41
 G 1-7/83, varav tre av dessa mål (G 1/83, G 5/83 och G 6/83 på tyska, engelska respektive franska) 

publicerats i OJ EPO 1985 s. 60, 64 och 67. 

42
 G 5/83, OJ EPO 1985 s. 64, p. 22.  

43
 G 5/83, OJ EPO 1985 s. 64, p. 20-23.  

44
 Ventose, s. 62. 

45
 Se exempelvis i Storbritannien John Wyeth and Brothers Ltd.´s application and Shering AG´s Applications 

[1985] RPC 545 och Bristol/Myers Squibb Co. v. Baker Norton Pharmaceuticals Inc. [1999] RPC 253. Se 

även i Frankrike Alfuzosine, Cour de cassation, commercial division, dom 26 oktober 1993, OJ EPO 1995 s. 

252. 

46
 PBR, dom 13 juni 1986, mål P 86-044. 
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som kommit till uttryck inom EPO.
47

 Eftersom RegR ansåg att EPO:s praxis var förenlig 

med den svenska lagstiftningen, kunde patent på den andra medicinska indikationen 

meddelas.
48

 Genom utvecklingen i praxis blev det således möjligt att meddela patent på en 

ny användning av ett redan känt läkemedel när det visar sig verksamt vid behandling av en 

annan sjukdom än vad som tidigare var känt. 

Såsom nämnts ovan bedöms skyddsomfånget för patent utifrån den kravformulering som 

framkommer i patentkraven. Eftersom EPO:s stora besvärskammare ansåg att en ny 

medicinsk användning av en känd produkt måste utgöra ett medicinskt förfarande skulle ett 

patentkrav som formuleras som en ny användning av ett känt läkemedel stå i strid med 

förbudet mot patent på medicinska förfaranden som beskrivits ovan, se avsnitt 2.1.
49

 För att 

således inte strida mot förbudet godkändes för patent på den andra medicinska indikationen 

en kravformulering som det schweiziska patentverket etablerat i sin praxis och som därefter 

benämns swiss-type claim:  

"Användningen av förening eller komposition X för framställning av ett läkemedel för den 

terapeutiska tillämpningen Y".
50

 

Genom denna formulering utformas patentkraven som ett sätt att tillverka en redan känd 

medicinsk substans för behandling av en ny specifik medicinsk indikation. Nyhetsrekvisitet 

anses kunna härledas från den tillverkade produktens nya användbarhet och skrivelsen 

"framställning av ett läkemedel" uppfyller kravet på teknisk effekt.
51

 Enligt dess 

ordalydelse omfattar skyddet således framställningen av ett läkemedel för den specifika 

användningen ifråga.
52

 

                                                 

47
 Se RÅ 1991 not. 483 och RegR hänvisning till RÅ 1990 ref. 84. 

48
 Följsamheten av EPO:s praxis har även bekräftats i ytterligare praxis från de svenska domstolarna, se 

exempelvis RÅ 1998 ref. 4, RÅ 1998 ref. 55 och NJA 2000 s. 497. 

49
 G 5/83, OJ EPO 1985 s. 64, p. 11. 

50
 G 5/83, OJ EPO 1985 s. 64, p. 19 och Legal Advice from the Swiss Federal Intellectual Property Office of 

30 May 1984, OJ EPO 1984 s. 581.  

51
 Domeij 1998, s. 321. 

52
 Domeij 2000, s. 183. 
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Eftersom swiss-type claims genom ordet "för" i kravformuleringen är 

användningsbegränsat, har det uppstått frågor om vilken vetskap eller avsikt från 

patenthavarens sida som ordet i formuleringen betingar. I EPO:s praxis har användningen 

av ordet "för" i en patentkravsformulering generellt sett tolkats som ett krav på att 

produkten ifråga ska vara lämpad "för...".
53

 I exempelvis Storbritannien har dock ordet i 

kravformuleringen för swiss-type claim-patent, som ett undantag från ordets generella 

betydelse, tolkats som ett krav på en produkt som är både lämpad och avsedd "för...".
54

  

Till skillnad mot patenterbarhetsfrågor bedöms frågor om skyddsomfångets innebörd i 

dagsläget av de nationella domstolarna, oavsett om patentet meddelats av nationella 

myndigheter eller av EPO.
55

 I avsaknad av både tydlig och enhetlig praxis hos de nationella 

domstolarna är det dock inte helt lätt att avgöra hur långt skyddet för swiss-type claim-

patent sträcker sig. Medveten om att dess jurisdiktion inte omfattar intrångsfrågor har EPO 

dock antytt att denna kravformulering endast skyddar själva tillverkningen av läkemedlet 

för den avsedda indikationen.
56

 EPO har även nyligen uttryckligen klassificerat swiss-type 

claims som processkrav.
57

 I doktrin framförs att den ensamrätt som följer med dessa patent 

medför att innehavaren kan hindra exempelvis en konkurrent från att tillverka den aktuella 

substansen i en sådan utformning (förpackning, dosering etc.) att det är särskilt lämpat för 

den i kravet angivna användningen.
58

 Det har även anförts att patentet torde innefatta en 

                                                 

53
 Se exempelvis 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. Se även praxis i Storbritannien som bekräftar detta synsätt Regeneron v. Genetech [2013] EWCA 

Civ 93, p 56; Schenck Rotec GmBH v. Universal Balancing Limited [2012] EWHC 1920 (Pat), p. 78-86; 

Bristol-Myers Squibb Company v. Baker Norton Pharmaceuticals Inc & Anor [2001] EWCA Civ 169, p. 42. 

54
 Se 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; Actavis UK Ltd v. Merck & Co Inc [2008] 

EWCA Civ 444, p. 10. 

55
 Levin, s. 307.  

56
 T 1020/03, OJ EPO 2007 s. 204, p. 23. 

57
 T 1780/12, p. 16.  

58
 Se exempelvis Domeij 1998, s. 506. 
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möjlighet att hindra konkurrenter från att genom marknadsföring och märkning i 

exempelvis en bipackssedel främja sådan användning.
59

  

2.3.2 Revideringen av EPC 

Inför revideringen av EPC 1973 diskuterades i förarbetena olika förslag på hur patent på 

den andra medicinska indikationen kunde komma till uttryck i konventionstexten. I syfte att 

tydligt klargöra att inte bara den första, utan även senare användningar av ett redan känt 

ämne kan patenteras, infördes tillslut i artikel 54 (5) en uttrycklig bestämmelse om dess 

patenterbarhet i enlighet med en text som lagts fram av den schweiziska delegationen.
60

 

Numera framgår det således i den konventionstext som trädde i kraft i december 2007 (EPC 

2000) 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.  

Eftersom det i Sverige till en början inte ansågs nödvändigt att införa en motsvarande 

bestämmelse i den svenska lagstiftningen, medförde anpassningen till EPC 2000 enbart att 

den tidigare regleringen i 1 kap. 2 § st. 4 PL togs bort. Det innebar att den dåvarande 

bestämmelsen om begränsning av utrymmet för patent på redan kända ämnen eller 

blandningar, som innehöll samma inskränkning som EPC 1973 i fråga om patent på 

läkemedel för nya medicinska indikationer, utmönstrades. Denna lösning motiverades 

framförallt av lagtekniska skäl eftersom anpassningen till EPC 2000 inte ansågs innebära 

några nya eller utvidgade möjligheter till patentskydd.
61

  

Det framfördes dock i förarbeten såsom önskvärt att även den svenska lagen innehöll 

uttryckliga bestämmelser om patent både på den första och den andra medicinska 

indikationen.
62

 För att undvika oklarheter om tolkningen och i syfte att tydligt ge uttryck 

                                                 

59
 Grubb, s. 243. 

60
 Se MR/18/00. Se även förarbeten till EPC 2000 CA/PL 4/00; CA/PL PV 12,  p. 23-31; CA/PL PV 14, p. 

199-226; CA/100/00, p. 45-48; CA/124/00, p. 17 och CA/125/00, p. 74-90.  

61
 Prop. 2006/07:56, s. 83. 

62
 SOU 2008:20, s. 215. 
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för vad som gäller för patent baserade på medicinsk användning av kända substanser, 

framgår det numera uttryckligen i 1 kap. 2 § st. 4 PL på vilket sätt nyhetskravet inte hindrar 

att patent på redan kända ämnen meddelas för medicinska indikationer.
63

 Den 

kravformulering som efter revideringen rekommenderas för patent på den andra medicinska 

indikationen återges i EPO:s riktlinjer för patenterbarhetsprövningen på följande sätt: 

"Ämnet eller blandningen X för användning vid behandling av sjukdom Y."
64

 

Det är numera fråga om användningsbegränsade produktkrav till skillnad mot 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. Precis som för patent på 

den första medicinska indikationen tillåter EPC 2000 således användningsbegränsade 

anspråk på läkemedlet i sig. I samband med revideringen av EPC 1973 framfördes dock 

uttryckligen att dessa patent inte förtjänar samma breda skydd som patent på den första 

medicinska indikationen.
65

 Det har medfört en skillnad mellan skyddsomfånget för dessa 

patent som innebär att endast den specifika användningen kan skyddas för en andra eller 

senare användning, medan skyddet kan avse medicinsk användning i allmänhet för den 

första indikationen.
66

 Förutom det faktum att mindre detaljerad bevisning torde krävas för 

fastställande av intrång i patent på den första medicinska indikationen, är dess tillämpning 

densamma.
67

 Användningen av dessa nya användningsbundna produktkrav bedömdes i 

förarbetena ha väsentligen samma effekt som användningen av swiss-type claims.
68

 I syfte 

att öka rättssäkerheten meddelade EPO:s stora besvärskammare i G 2/08 (Dosage 

regime/ABBOTT RESPIRATORY) även att möjligheten att erhålla patent genom swiss-type 

                                                 

63
 Prop. 2010/11:82, s. 12. 

64
 Guidelines for Examination in the EPO (23 mars 2015) G-VI, 7.1. 

65
 CA/125/00, p. 86. 

66
 Prop. 2010/11:82, s. 11; prop. 2010/11:81, s. 15. 

67
 Jaenichen m.fl., s. 274. 

68
 MR/18/00, p. 4.  
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claims numera helt ska ersättas av den nya kravformuleringen. Efter den 28 januari 2011 

accepteras därför inte längre swiss-type claim-patent.
69

  

De användningsbundna produktkrav som numera utformas vid patent på andra eller senare 

medicinska indikationer innebär att skyddsomfånget begränsas till den i patentkravet 

angivna medicinska användningen eller ändamålet med den aktuella produkten.
70

 Det 

innebär, till skillnad mot intrång i produktpatent som i regel begås genom användningen av 

produkten ifråga, att det för frågan om intrång i dessa användningsbegränsade 

produktpatent är nyttjandet av produkten för den avsedda användningen som är relevant.
71

 

Det medför att patenthavare exempelvis kan hindra andra aktörer från att sälja generiska 

läkemedel med instruktioner om användning för den patentskyddade indikationen ifråga.
72

  

I olika sammanhang har det ifrågasatts om inte den nya kravformuleringen tillhandahåller 

ett bredare skydd för patent på den andra medicinska indikationen än vad swiss-type claim-

patent erbjuder.
73

 Att skyddsomfånget för patent på den andra medicinska indikationen har 

vidgats har även relativt nyligen antytts av EPO, som uttryckligen klassificerade swiss-type 

claims som processkrav och kravformuleringen i enlighet med EPC 2000 som 

produktkrav.
74

 Det har även i doktrin framförts att det genom den nya kravformuleringen 

inte enbart är tillverkare av generiska läkemedel som vid försäljning och marknadsföring 

riskerar att begå intrång utan att även läkare, sjuksköterskor, veterinärer eller 

apotekspersonal som förskriver, administrerar och distribuerar generiska läkemedel bedöms 

                                                 

69
 G 2/08, OJ EPO 2010 s. 514. 

70
 Prop. 2010/11:82, s. 11.  

71
 Jaenichen m.fl., s. 273. 

72
 Grubb, s. 243. 

73
 Se exempelvis Sterckx, s. 7; Jaenichen m.fl., s. 266 och 273. 

74
 Se särskilt T 1780/12, p. 16 och 22. Se även T 250/05, p. 3.5 - 3.6 samt G 2/08, OJ EPO 2010 s. 514, p. 6.5 

där EPO:s stora besvärskammare uttalar, i förhållande till swiss-type claims, att "It appears that the rights 

conferred on the patentee by the claim category under Article 54 (5) EPC are likely broader...". 
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vara i farozonen.
75

 Lagstiftarens intentioner att inte utöka skyddet för patent på medicinska 

indikationer är således möjligtvis inte säkrade i praktiken.  

2.4 Sammanfattning 

När frågan om möjligheten att patentera den andra medicinska indikationen aktualiserades 

under det Europeiska patentsystemet, kunde två hinder identifieras. Dels är den aktiva 

substansen i sig inte ny och dessutom förbjuder systemet uttryckligen patent på medicinska 

förfaranden för diagnostisering eller terapeutisk och kirurgisk behandling. Genom både 

rättspraxis och lagstiftning har man dock försökt kringgå dessa hinder och till följd av den 

uttryckliga bestämmelse om patent på den andra medicinska indikationen som EPC 2000 

tillhandahåller kan dess patenterbarhet inte längre ifrågasättas.  

Efter hand har den kravformulering som utvecklades i praxis och som formulerades som ett 

processkrav förbjudits och bytts ut mot ett användningsbundet produktkrav. Med tanke på 

ett patents relativt långa livslängd, existerar patent på den andra medicinska indikationen 

idag med formuleringar utifrån både swiss-type claims och med den nya kravformulering 

som EPC 2000 förespråkar. Även om swiss-type claims inte längre accepteras kommer de 

båda kravformuleringarna således att samexistera under en lång tid framöver. Det är därför 

nödvändigt att i kommande avsnitt beakta båda två i förhållande till hur kravformuleringen 

påverkar bedömningen av patentets skyddsomfång vid intrångsfrågor. På vilket sätt 

skillnaderna i skyddsomfånget vid användningen av de olika kravformuleringarna kommer 

till uttryck i de nationella domstolarnas intrångsbedömningar är svårt att förutse, men 

kommer att beröras ytterligare i kapitel 4 där intrångsfrågan behandlas mer ingående.  

                                                 

75
 Se exempelvis Sterckx, s. 7; Jaenichen m.fl., s. 273. 
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3. Ett system som försvagar skyddet 

De regelverk som berör tillverkning, försäljning och användning av läkemedel är både 

omfattande och detaljreglerade. I syfte att lyfta fram de praktiska problem som aktualiseras 

i förhållande till patent på den andra medicinska indikationen ska i detta kapitel redogöras 

för systemets uppbyggnad i relevanta delar. Inledningsvis ska generiska läkemedel och 

möjligheten till "skinny labelling" presenteras. Därefter ska det redogöras för hur det 

svenska läkemedelsförmånssystemet, med dess fokus på kostnadsbesparande åtgärder, 

successivt bidrar till att kopior av läkemedel försäljs för patentskyddade indikationer. Detta 

system riskerar i sin tur att försvaga skyddet för patent på den andra medicinska 

indikationen i sådan utsträckning att de eventuellt förlorat sitt värde. 

3.1 Generiska läkemedel och dess marknadsintroduktion  

Förenklat uttryckt är ett generiskt läkemedel en kopia av ett annat läkemedel.
76

 I enlighet 

med 1 § st. 4 i läkemedelslagen (1992:859) måste en sådan kopia ha samma kvalitativa och 

kvantitativa sammansättning i fråga om aktiva substanser och inneha samma 

läkemedelsform som originalet för att i juridisk mening utgöra ett generiskt läkemedel. Det 

generiska läkemedlets utformning av tabletter, kapslar och vätskeblandningar kan däremot 

skilja sig från originalet i fråga om form, storlek, färg, konsistens, smak och lukt.
77

  

Precis som alla andra läkemedel måste generiska läkemedel godkännas för försäljning 

innan de kan introduceras på marknaden. Läkemedel kan godkännas antingen centralt för 

hela EU eller för respektive medlemsland var för sig.
78

 Det regelverk som styr denna 

process är detaljreglerat och bygger i huvudskak på ett grundläggande EG-direktiv, det så 

                                                 

76
 Prop. 2005/06:70, s. 85.  

77
 Levin & Nilsson, s. 124. 

78
 Prop. 1994/95:143, s. 14-18; Prop. 2005/06:70, s. 52 ff.   
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kallade läkemedelsdirektivet.
79

 Direktivets bestämmelser, som framkallats i syfte att 

förbättra säkerheten för läkemedel på unionsmarknaden på ett harmoniserat sätt i alla EU:s 

medlemsländer, har i den svenska lagstiftningen införts i Läkemedelslagen (1992:859) 

(LäL). Enligt 7 § LäL är det LV som behandlar frågan om nationellt godkännande för 

försäljning i Sverige. 

Vid ansökan om försäljningsgodkännande för generiska läkemedel innehåller lagen 

bestämmelser som syftar till att underlätta dess tillträde på den gemensamma marknaden.
80

 

Enligt bestämmelserna i 8a-8b §§ LäL kan exempelvis en tillverkare av ett generiskt 

läkemedel, efter utgången av en viss skyddstid, i ett ärende om godkännande för försäljning 

under vissa förutsättningar, åberopa dokumentation som finansierats och ingetts av den som 

innehar godkännandet för originalläkemedlet (referensläkemedlet). På så sätt krävs inte lika 

omfattande studier för godkännande av ett generiskt läkemedel som för ett 

originalläkemedel vilket gör att generikatillverkarens framställningskostnader kan 

begränsas.
81

  

Ur ett patenträttsligt perspektiv är det av största vikt att framställning, försäljning och annat 

yrkesmässigt utnyttjande av generiska läkemedel inte medför att eventuella patenthavares 

ensamrättigheter kränks. Det är först när patent på den kemiska föreningen eller patent på 

den första medicinska indikationen löpt ut som generiska läkemedel kan introduceras på 

marknaden.
82

 När patentskyddet för originalläkemedlet upphör är det dock vanligt att 

ytterligare medicinska indikationer förblir självständigt patentskyddade. I följande avsnitt 

ska därför allmänt redogöras för hur generiska läkemedel kan introduceras på marknaden 

när patent på andra eller senare medicinska indikationer ännu inte löpt ut.  

                                                 

79
 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av 

gemenskapsregler för humanläkemedel. Omfattande revision av detta direktiv har skett genom tre 

ändringsdirektiv (2004/24/EG, 2004/27/EG och 2004/28/EG) av den 31 mars 2004.  

80
 Prop. 2005/06:70, s. 178.  

81
 A.prop. s. 180. 

82
 Prop. 2001/02:63, s. 56; prop. 2005/06:70, s. 179. 
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3.1.1 "Skinny labelling" - en möjlighet att utesluta 

patentskyddade indikationer  

Det detaljerade regelverk som omgärdar utformningen av den produktinformation som 

medföljer alla läkemedel syftar framförallt till att verka för en säker 

läkemedelsanvändning.
83

 Inom EU finns i läkemedelsdirektivet den generella regeln att 

ansökan för försäljningsgodkännande av generiska läkemedel därför måste innehålla 

samma produktinformation (produktresumé, bipacksedel och märkningstext) som det 

originalläkemedel som används som referens, inklusive indikationer, dosering och 

administreringssätt.
84

 I enlighet med artikel 11 i direktivet är det dock möjligt för tillverkare 

av generiska läkemedel att i sammanfattningen av produktens egenskaper 

(produktresumén) utesluta hänvisningar till patentskyddade indikationer.
85

 I Sverige 

framgår denna möjlighet av 3 kap. 5 § i LV:s föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande 

av läkemedel för försäljning m.m.  

Möjligheten att genom dessa bestämmelser utesluta patentskyddade indikationer från 

produktresumén brukar kallas för "skinny labelling". Det innebär att en tillverkare av ett 

generiskt läkemedel kan 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. På så sätt kan själva läkemedlet 

av konkurrenter till patenthavaren tillverkas, säljas och marknadsföras för den första 

medicinska indikationen.  

                                                 

83
 Prop. 1996/97:27, p. 5.5.4. 

84
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av 

gemenskapsregler för humanläkemedel. 

85
 Se särskilt artikel 10 och 11 i Europaparlamentets och rådes direktiv 2004/27/EG av den 31 mars 2004 om 

ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.  
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3.1.2 "Blue box" konceptet - ett krav på standardtext i 

produktinformationen  

I enlighet med 13 § i LV:s föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för 

läkemedel framgår det att produktresuméns information om de indikationer som ett 

läkemedel säljs för även ska återges i den bipackssedel som medföljer läkemedlet. Vidare 

framgår det i läkemedelsdirektivets artikel 57 och artikel 62 att medlemstaterna kan införa 

ytterligare bestämmelser om informationen som ska framgå på eller följa med 

läkemedelsförpackningen. I LV:s vägledning till nämnda paragraf ovan, framgår det att 

bipacksedeln för generiska läkemedel även måste innehålla 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."
86

 

Vilken påverkan denna text har för bedömningen av ansvar för eventuella intrång i 

existerande patent är svårt att förutse eftersom frågan ännu inte behandlats i svensk 

domstol. Den frågan kommer dock beröras närmare i kapitel 5.  

3.2 Det svenska läkemedelsförmånssystemet  

Två övergripande mål som på olika sätt styr den svenska lagstiftningen på 

läkemedelsområdet är strävan efter ett gott hälsotillstånd hos hela befolkningen samt att 

vården för dem ska vara tillgänglig på lika villkor.
87

 Eftersom läkemedel ses som en 

integrerad del av den samlade hälso- och sjukvården och för att framförallt uppnå en 

nationellt sammanhållen struktur kring läkemedelsfrågorna har det ansetts nödvändigt att 

statligt reglera läkemedelsförmånerna.
88

 Det har därmed införts ett offentligt 

subventionssystem för läkemedel som innebär att brukare av läkemedel inte behöver betala 

                                                 

86
 Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för 

läkemedel, version 1, 1 juli 2014. 

87
 Prop. 1991/92:107, s. 18. 

88
 Prop. 2001/02:63, s. 24. 
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mer än en viss sammanlagd kostnad för de läkemedel som är förmånsberättigade enligt 

lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (läkemedelsförmånslagen). Följaktligen 

bekostas resterande summa av staten. 

Enligt det system för läkemedelsförmåner som tidigare var gällande ingick receptbelagda 

läkemedel i regel utan ytterligare prövning i förmånerna sedan de av LV godkänts för 

försäljning och ett pris fastställts.
89

 I början av 2000-talet uppmärksammades dock behovet 

av att införa en ordning som möjliggjorde en särskild prövning av om läkemedlet, sedan det 

blivit godkänt för försäljning, även skulle ingå i detta förmånssystem. Det bakomliggande 

syftet med denna förändring var framförallt möjligheten till ett styrmedel på de som 

förskriver läkemedel till patienter mot en mer rationell och kostnadseffektiv förskrivning 

och läkemedelsanvändning.
90

 Förslaget godkändes och ett centralt statligt organ med 

uppgift att fatta beslut rörande subventionering och prisreglering av läkemedel inrättades. 

Till skillnad mot den inbyggda automatik i förmånssystemet som tillämpats tidigare, krävs 

det numera ett aktivt beslut för att ett läkemedel ska få ingå i förmånssystemet.
91

 I enlighet 

med 7 § läkemedelsförmånslagen är det idag TLV som beslutar om ett läkemedel ska ingå i 

förmånssystemet. 

3.2.1 Bedömningen av om läkemedlet ska ingå i systemet  

Vid bedömningen av om ett läkemedel ska ingå i förmånssystemet måste TLV beakta en 

rad olika principer som kommer till uttryck i lagstiftningen. Enligt 15 § 

läkemedelsförmånslagen ska TLV bedöma om ett läkemedel är kostnadseffektivt, dvs. om 

behandling med läkemedlet kostar en för samhället rimlig summa pengar i förhållande till 

de hälsovinster som läkemedlet ger. Vidare ska även den så kallade behovs- och 

solidaritetsprincipen vägas in vilket innebär att de som har störst behov ska ges företräde i 

vården. Även människovärdesprincipen, som innebär att vården ska visa respekt för alla 

                                                 

89
 Prop. 2001/02:63, s. 27 f.  

90
 A.prop. s. 29. 

91
 A.prop. s. 28 och 35. 
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människors lika värde, samt hänsyn till avsedd effekt och eventuella biverkningar med 

läkemedlet måste beaktas.
92

  

Utifrån vad som framkommit ovan sker TLV:s prövning om vilka läkemedel som ska ingå i 

förmånerna utifrån både ett samhälleligt och hälsoekonomiskt perspektiv.
93

 Vad gäller 

generiska läkemedel tillämpas däremot ett förenklat förfarande. Det innebär att huruvida 

det generiska läkemedlet får ingå i förmånerna eller inte baseras på om det finns en 

likvärdig produkt inom förmånerna som av LV bedömts vara utbytbar.
94

 I Sverige ska LV i 

enlighet med 8 § läkemedelslagen, i samband med dess beslut om godkännande för 

försäljning, ex officio bedöma huruvida läkemedel ska anses vara likvärdiga. I 

bestämmelsens andra stycke framgår det att ett läkemedel är utbytbart endast mot sådant 

läkemedel som kan anses utgöra en likvärdig produkt. I förarbetena framhävs att 

utbytbarhet i enlighet med praxis som regel föreligger om läkemedlen innehåller samma 

aktiva beståndsdelar, samma mängd av de aktiva beståndsdelarna samt har samma 

beredningsform.
95

 Kriterierna för utbytbarhet är således av rent medicinsk art vilket även 

framhävts i förarbetena.
96

 Olika produktnamn, tillsatsämnen, utseende och 

produktinformation medför som regel inget hinder för att läkemedel ska bedömas som 

medicinskt likvärdiga.
97

  

Eftersom generiska läkemedel har samma kvalitativa och kvantitativa sammansättning i 

fråga om aktiva substanser och innehar samma läkemedelsform som ett originalläkemedel 

bedöms utbytbarhet vanligtvis föreligga. I både praxis och förarbeten framhävs dock att det 

finns andra omständigheter som vid utbytbarhetsbedömningen kan tillmätas betydelse. Ur 

                                                 

92
 Prop. 2008/09:145, s. 221. 

93
 Prop. 2006/07:78, s. 29.  

94
 Prop. 2013/14:93, s. 33. 

95
 Prop. 2006/07:78, s. 26. Se även exempelvis Kammarrätten i Stockholm, dom 10 april 2008, mål 8066-06, 

Kammarrätten i Stockholm, dom 13 september 2013, mål 2791-12 och RÅ 2010 ref. 73.  

96
 Prop. 2006/07:78, s. 29. 

97
 Se exempelvis RÅ 2010 ref. 73. 
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ett patientsäkerhetsperspektiv har exempelvis viktiga skillnader i hanterbarhet medfört att 

utbytbarhet inte ska gälla.
98

  

Mot bakgrund av det patenträttsliga regelverk som redogjorts för ovan kan det ifrågasättas 

om det inte vid utbytbarhetsbedömningen även måste tas hänsyn till patentlagstiftningen. 

Det har dock i praxis bekräftats att LV:s beslut i frågor om utbytbarhet enbart omfattar en 

medicinsk bedömning varför ställning till immaterialrättsliga frågor och frågor om 

eventuella patentintrång inte ska tas.
99

 Det har i praxis även argumenterats för att 

utbytbarhetsbedömningen måste utgå från att läkemedel, för att anses vara likvärdiga, 

måste vara godkända för samma indikation och att utbyte således endast ska ske inom 

ramen för godkänd indikation.
100

 Det har dock bekräftats att inte heller skillnad i godkända 

indikationer är av relevans för utbytbarhetsbedömningen som en konsekvens av att 

bedömningen är strikt medicinsk. Det kan enbart i undantagsfall föreligga hinder mot 

utbytbarhet i sådana situationer om skillnader i indikationer medför att väsentlig 

produktinformation saknas som kan äventyra läkemedlets säkerhet och effekt.
101

  

3.2.2 Ett produktinriktat förmånssystem 

När ett generiskt läkemedel bedöms såsom likvärdigt med ett originalläkemedel och 

därmed inkluderas i förmånssystemet, är det i enlighet med 22 § läkemedelsförmånslagen 

det landsting inom vilket användaren är bosatt som ersätter kostnaderna. Förmånssystemet 

är i huvudsak produktinriktat, vilket innebär att förmånerna som huvudregel utgår från 

nyttjandet av ett visst läkemedel oavsett användningsområde.
102

 Vilken medicinsk 

indikation läkemedlet används för har således ingen betydelse.  

                                                 

98
 Prop. 2008/09:145, s. 226; Förvaltningsrätten i Uppsala, dom 31 mars 2015, mål 1383-14. 

99
 Länsrätten i Uppsala, dom 14 februari 2007, mål 2563-05. Observera att domen överklagades utan att 

prövningstillstånd meddelades, se Kammarrätten i Stockholm, beslut 31 januari 2008, mål 1403-07.  

100
 Se klagandens yrkande i Förvaltningsrätten i Uppsala, dom 30 mars 2012, mål 7245-10. 

101
 Se exempelvis Förvaltningsrätten i Uppsala, dom 30 mars 2012, mål 7245-10; Kammarrätten i Stockholm, 

dom 13 september 2013, mål 2791-12. 

102
 Prop. 2001/02:63 s. 37. 
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I enlighet med 11 § läkemedelsförmånslagen är det dock möjligt för TLV att avvika från 

huvudregeln att själva nyttjandet av ett visst läkemedel som sådant ska subventioneras. Det 

sker via beslut om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna endast för ett visst 

användningsområde om det finns särskilda skäl. Vad som utgör särskilda skäl i detta 

avseende ankommer på TLV att utveckla en praxis om men i förarbetena till 

läkemedelsförmånslagen framhävs exempelvis kostnadseffektivitet som relevant.
103

 Mot 

bakgrund av de principer som redogjorts för ovan är det därmed oklart om TLV vid sin 

prövning med utgångspunkt i ett samhälleligt och hälsoekonomiskt perspektiv även ska ta 

hänsyn till patentlagstiftning.  

3.2.3 Obligatorisk generisk substitution 

När ett generiskt läkemedel ingår i förmånssystemet aktualiseras även bestämmelserna om 

generisk substitution. Eftersom generiska läkemedel i regel betingar ett lägre pris än 

originalläkemedlen, är en ökad användning av dessa läkemedel ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv viktigt eftersom det finns möjlighet att spara samhällets resurser.
104

 För att öka 

användningen av generiska läkemedel och på så sätt minska samhällets kostnader kan i 

huvudsak två olika lagstiftningsalternativ väljas, antingen bestämmelser om generisk 

förskrivning eller generisk substitution.  

Generisk förskrivning är vanligt förekommande i övriga Europa och innebär att läkaren 

istället för produktnamnet anger namnet på den aktiva substansen på receptet.
105

 Eftersom 

de generiska namnen ofta är långa och likartade bedömdes generisk förskrivning i Sverige 

däremot medföra en risk för förväxling.
106

 För att skärpa kontrollen i 

läkemedelsanvändningen, öka nyttjandet av generiska läkemedel och stimulera 

priskonkurrensen på läkemedelsmarknaden infördes istället i 21 § läkemedelsförmånslagen 

                                                 

103
 Prop. 2001/02:63, s. 91. 

104
 A.prop. s. 56. 

105
 Se exempelvis Läkemedelsverkets remiss från den 9 mars 2015 (Insatser för att förbättra patientsäkerheten 

vid generiskt utbyte) för en jämförelse. 

106
 Prop. 2001/02:63, s. 56. 
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den 1 oktober 2002 en bestämmelse om generisk substitution.
107

 I huvudsak innebär 

generisk substitution att om ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen har förskrivits 

och det finns ett eller flera billigare utbytbara sådana läkemedel, ska läkemedlet av 

apoteken bytas ut mot den billigaste tillgängliga versionen.
108

 Det läkemedel som har lägst 

försäljningspris under en viss månad brukar av TLV kallas för "periodens vara". Det är 

således denna vara som under kommande försäljningsperiod ska expedieras av apoteken 

oavsett vilket produktnamn som förskrivits.
109

 Detta system medför att endast kostnaden 

för det läkemedel som har lägsta pris av likvärdiga alternativ ersätts av staten.
110

  

Även om utgångspunkten är att generisk substitution är obligatorisk finns det i 21 § st. 3 

läkemedelsförmånslagen bestämmelser som innebär att utbyte i vissa situationer inte får 

ske. Om utbyte av medicinska skäl bedöms vara olämpligt är det möjligt för den som 

förskriver ett läkemedel att aktivt motsätta sig utbyte genom en markering i 

receptblanketten. Likaså kan apotekare motsätta sig utbyte på grund av patientens särskilda 

förutsättningar eller medicinska behov i enlighet med 5 kap. 8a § LV:s föreskrifter (LVFS 

2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Det är även 

möjligt för patienten själv att motsätta sig utbyte. Det innebär dock att det är patienten som 

då får betala mellanskillnaden i pris mellan det billigaste läkemedlet och det dyrare valda 

preparatet.
111

 Det framstår således som tydligt att det främsta syftet med obligatorisk 

generisk substitution är att minska samhällets läkemedelskostnader. I förarbeten har 

införandet av generisk substitution framhävts som både framgångsrikt och med betydande 

besparingar, uppemot 8 miljarder kronor per år, i läkemedelsförmånerna som resultat.
112

 

                                                 

107
 Prop. 2001/02:63, s. 56 ff.  

108
 Prop. 2008/09:145, s. 262 f.  

109
 Prop. 2013/14:93, s. 24. 

110
 Prop. 2001/02:63, s. 56. 

111
 A.prop. s. 57. 

112
 Prop. 2008/09:145, s. 262; prop. 2013/14:93, s. 24. 
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3.3 Läkarens fria förskrivningsrätt 

En ytterligare aspekt i förhållande till "skinny labelling" är så kallad off-label och cross-

label förskrivning. Uttrycket "off-label" används i detta sammanhang som en beteckning 

för både förskrivning och användning av läkemedel utanför de begräsningar som godkänts 

av den ansvariga läkemedelsmyndigheten. Uttrycket "cross-label" åsyftar i sin tur sådan 

förskrivning och användning av läkemedel för en godkänd och patenterad indikation som 

inte nämns i produktinformationen. 

Av tradition har legitimerade läkare i Sverige fri förskrivningsrätt av läkemedel. Det 

medför att det inte finns något lagligt hinder mot att förskriva läkemedel utanför godkända 

indikationer. Däremot förutsätter det att förskrivningen sker inom ramen för vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Denna begränsning framstår dock som tämligen liten då det i 

relevanta förarbeten har uttryckts att det i allmänhet torde krävas tungt vägande skäl för att 

kunna fastslå att en viss förskrivning utanför godkänd indikation skulle stå i strid med 

vetenskap och beprövad erfarenhet.
113

 I brist på praxis och uttrycklig vägledning är det 

däremot oklart om en läkares cross-label förskrivning, som i förhållande till patent på den 

andra medicinska indikationen är av störst intresse, kan medföra intrångsansvar. I avsnitt 

5.3 i denna framställning ska därför läkarens eventuella intrång diskuteras närmare. 

3.4 Sammanfattning 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan kan det i förhållande till patent på den andra 

medicinska indikationen konstateras att LV inte har någon skyldighet att ta dessa patent i 

beaktande vid bedömningen av ett läkemedels utbytbarhet. I regel påverkar inte heller 

skillnad i godkända indikationer utbytbarhetsbedömningen. 

När ett generiskt läkemedel bedömts såsom likvärdigt med ett originalläkemedel inkluderas 

det även automatiskt i förmånssystemet så länge originalläkemedlet ingår där. Att det 

svenska förmånssystemet är produktbaserat innebär även att den landstingsfinansierade 

subventionen är kopplad till nyttjandet av läkemedlet i sig och inte till dess 
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användningsområde. Läkemedelsutbyte på apoteken i enlighet med 

läkemedelsförmånslagens bestämmelse om generisk substitution baseras således 

automatiskt på LV:s utbytbarhetsbedömning. Det innebär att inte heller i TLV:s verksamhet 

beaktas varken medicinska indikationer eller patentlagstiftningens syfte att värna om 

teknisk utveckling.  

Ett system som inte tar hänsyn till medicinska indikationer innebär i praktiken att generiska 

läkemedel, som ur ett patenträttsligt perspektiv inte torde få marknadsföras eller säljas för 

patentskyddade indikationer, på apoteken kommer ersätta dyrare originalläkemedel som 

ingår i samma utbytbarhetsgrupp, oavsett om indikationen det säljs för är patentskyddad 

eller inte. Det svenska produktbaserade förmånssystemet, tillsammans med bestämmelserna 

om obligatorisk generisk substitution och läkarnas fria förskrivningsrätt, bidrar därmed i 

praktiken till att generiska läkemedel används för patentskyddade indikationer.  



 

4. Ensamrättens innebörd och intrång 

I enlighet med artikel 64 EPC 2000 styrs ensamrättens innehåll uteslutande av nationell rätt. 

Artikel 69 EPC 2000, som presenterats ovan och som innebär att patentskyddets omfattning 

ska bestämmas utifrån patentkraven, syftar dock till att bedömningen av skyddsomfångets 

innebörd ska vara så lika som möjligt i de nationella domstolarna. I den svenska 

lagstiftningen framgår det av 1 § PL att ett patent ger innehavaren en ensamrätt att 

yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Vilka former av utnyttjanden som är förbehållna 

patenthavaren räknas uttömmande upp i 3 § PL och syftar till att inkludera varje 

yrkesmässigt utnyttjande.
114

 Andra än patenthavaren är således genom dessa bestämmelser 

avskurna från yrkesmässigt utnyttjande av uppfinningen utan dennes tillstånd. Den som 

genom uppsåt eller av oaktsamhet kränker denna ensamrätt riskerar bland annat att drabbas 

av skadeståndsskyldighet under 58 § PL. Kravet på uppsåt eller oaktsamhet innebär att 

ansvar föreligger om intrångsgöraren visste eller rimligen borde ha vetat att denne ägnade 

sig åt en verksamhet som innebar intrång i en immaterialrätt.
115

  

Då svensk praxis gällande intrång i patent på den andra medicinska indikationen är 

sparsam, kan en närmare granskning av praxis i övriga Europa ge viss vägledning. 

Huruvida "skinny labelling" utgör en tillräcklig åtgärd i syfte att undvika intrång har länge 

varit en omdiskuterad fråga. I både Storbritannien och Nederländerna har i början av 

innevarande år de första avgörandena som uttryckligen berör problematiken med "skinny 

labelling" meddelats.
116

 Tidigare har det enbart i praxis öppnats möjligheter för att intrång 

trots "skinny labelling" kan aktualiseras.
117

 Trots att båda dessa domar enbart behandlar 

swiss-type claim-patent och inte tillhandahåller ett gemensamt synsätt i intrångsfrågan, ger 

                                                 

114
 Prop. 1966:40 s. 94; prop. 1977/78:1, Del A s. 327. 

115
 Nilsson & Holtz, s. 277. 

116
 Se 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.  

117
 Se AIPPI (Q238) (Nederländerna) och hänvisningen till nederländsk praxis i detta sammanhang: 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. 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2015/72.html
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de ändå viss efterlängtad vägledning för upprätthållandet av patent på den andra medicinska 

indikationen. 

Till följd av avsaknaden av en fullständigt harmoniserad patenträtt i Europa och 

förekomsten av olika system för ökad användning av generiska läkemedel samt olika 

subventionssystem för läkemedelsförmåner i dessa länder, måste man dock ha i åtanke att 

den nationella lagstiftningen till viss del kan skilja sig ifrån det svenska systemet. I 

Storbritannien tillämpas exempelvis frivillig generisk förskrivning men inte generisk 

substitution medan däremot såväl frivillig generisk förskrivning som substitution tillämpas 

i Nederländerna.
118

 Oavsett hur de nationella systemen utformats är  problematiken med 

"skinny labelling" dock i huvudsak densamma. För att i den fortsatta framställningen kunna 

fastställa när den ensamrätt som beskrivits ovan riskerar att kränkas och för att kunna 

identifiera potentiella intrångsgörare, presenteras förutsättningarna för intrång närmare i 

följande avsnitt. 

4.1 Direkt intrång 

I den svenska lagstiftningen regleras direkt patentintrång i 1 kap. 3 § st. 1 PL och utgörs av 

de åtgärder som ytterst tillfaller patenthavarens ensamrätt. I enlighet med första punkten 

uppstår direkt intrång i produktpatent om någon annan än patenthavaren och utan dennes 

samtycke tillverkar, bjuder ut, för ut på marknaden eller använder ett patentskyddat alster 

eller alternativt för in eller innehar ett sådant alster för något av dessa ändamål. Något krav 

på avsikt eller vetskap ställs inte upp i bestämmelsen för att intrång ska föreligga utan det 

uppstår generellt sett när någon utför någon av de aktiviteter som nämnts ovan om 

produkten ifråga faller inom skyddsomfånget för ett produktpatent.
119

  

                                                 

118
 Se särskilt Läkemedelsverkets remiss från den 9 mars 2015 (Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid 

generiskt utbyte) för närmare redogörelse av utvalda europeiska länders system för ökad användning av 

generiska läkemedel.  
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Vad gäller förfarandepatent som skyddas genom processkrav, begås direkt intrång i 

enlighet med punkt 2 då någon använder det patentskyddade förfarandet eller, om denne vet 

eller om det utifrån omständigheterna är uppenbart att förfarandet inte får användas utan 

patenthavarens samtycke, bjuder ut det för användning i Sverige. Det föreligger således ett 

uttryckligt krav på vetskap vid utbjudande för användning av ett patentskyddat förfarande 

men inte för användningen av det patentskyddade förfarandet i sig. 

Eftersom patenträtten är territoriellt begränsad, vilket innebär att ett svenskt patent eller ett 

europeiskt patent för Sverige endast gäller inom Sveriges gränser, tillhandahåller punkt 3 

ett indirekt produktskydd som kompletterar det ovan nämnda skyddet för 

förfarandepatent.
120

 Denna bestämmelse innebär att produkter som tillverkats genom det 

patentskyddade förfarandet utomlands inte får bjudas ut, föras ut på marknaden eller 

användas inom landets gränser.
121

 Inte heller i denna bestämmelse ställs det upp något 

uttryckligt krav på vetskap.  

Utifrån vad som redogjorts för ovan kan direkt intrång i enlighet med 3 § st. 1 PL i ett 

swiss-type claim-patent, som skyddas av processkrav, uppstå i enlighet med bestämmelsens 

andra punkt. När tillverkning, utbjudande och åtgärder att föra ut läkemedlet för den 

patentskyddade indikationen sker utanför Sveriges gränser och eventuellt utförs av olika 

aktörer, aktualiseras bestämmelsen om indirekt produktskydd i tredje punkten. Vad gäller 

EPC 2000-patent kan sägas att eftersom kravformuleringen klassificerats som ett 

produktkrav uppstår direkt intrång i dessa patent i enlighet med första punkten i 3 § st. 1 

PL. Patent på den andra medicinska indikationen upprätthålls följaktligen genom olika 

bestämmelser för swiss-type claim-patent respektive EPC 2000-patent.  

Mot bakgrund av vad som redogjorts för i avsnitt 4.1 krävs i allmänhet inte någon vetskap 

från intrångsaktörens sida för att direkt intrång ska föreligga. Däremot krävs uppsåt eller 

oaktsamhet för att skadeståndsansvar ska kunna göras gällande. Eftersom 

kravformuleringen för både swiss-type claim-patent och EPC 2000-patent genom ordet 
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"för" är användningsbegränsade, måste det dock fastställas att det aktuella läkemedlet 

exempelvis tillverkas, säljs eller levereras för den patentskyddade indikationen ifråga. 

Såsom beskrivits i avsnitt 2.3.1, vad gäller den tolkningen av ordet "för" i engelsk domstol i 

samband med patenterbarhetsfrågor såsom innebärande ett krav på en produkt som är 

lämpad och avsedd "för...", uppstår frågor om hur denna avsikt ska bedömas inom den ram 

som det befintliga regelverket för direkt intrång tillhandahåller.  

Utan en tolkning i enlighet med engelsk praxis skulle det kunna argumenteras för att direkt 

intrång kan göras gällande så fort någon handskas med det aktuella läkemedlet i enlighet 

med 3 § st. 1 PL, förutsatt att läkemedlet är lämpat för användning för den patentskyddade 

indikationen, oavsett avsikten med läkemedlet. Möjligheten att introducera generiska 

läkemedel för användning av icke-patentskyddade indikationer skulle därmed avsevärt 

begränsas till följd av risken att på detta sätt begå intrång. I exempelvis nederländsk praxis 

har det bekräftats att ett läkemedel som enbart är lämpat för en patentskyddad indikation 

inte är tillräckligt som krav för att medföra intrång.
122

 Av den anledningen framstår det som 

rimligt att engelsk praxis i detta hänseende får ses som vägledande även vid 

intrångsbedömningar. I brist på vägledande praxis i förhållande till EPC 2000-patent, får i 

den fortsatta framställningen antas att en liknande tolkning av kravformuleringen för 

sådana patent kan tillämpas.  

Frågan om hur denna avsikt ska bedömas inom ramen för bestämmelserna om direkt 

intrång kvarstår dock, varför engelsk domstol i ett beslut den 21 januari 2015 kom att bidra 

med efterlängtad vägledning i denna fråga.
123

 I följande avsnitt presenteras detta avgörande 

närmare.  

                                                 

122
 Se AIPPI (Q238) (Nederländerna) och dess hänvisning till det nederländska praxis: District Court The 

Hague, beslut 2 december 2002, Melles cs. v. Alfa Intes. 

123
 Warner-Lambert Company, LLC v. Actavis Group Ptc EHF & Ors [2015] EWHC 72 (Pat). 
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4.1.1 Warner-Lambert v. Actavis och direkt intrång 

Målet berörde ett patent på den andra medicinska indikationen i form av ett swiss-type 

claim för läkemedlet pregabalin för behandling av smärta. Patentet ägs av företaget 

Warner-Lambert och säljs under varumärket Lyrica. Då generikatillverkaren Actavis 

ansökte om försäljningstillstånd för ett generiskt pregabalin som genom "skinny labelling" 

begränsats till användning för de icke-patentskyddade indikationerna epilepsi och 

generaliserat ångestsyndrom, hävdade Warner-Lambert att intrång i deras patent bland 

annat kommer att ske i enlighet med den brittiska motsvarigheten till bestämmelsen om 

indirekt produktskydd i 1 kap. 3 § st. 1 p. 3 PL (se Section 60 (1) (c) Patents Act 1977).  

I väntan på prövning av intrångsfrågan ansökte Warner-Lambert om ett interimistiskt 

föreläggande som innebar att Actavis skulle behöva vidta vissa aktiva åtgärder i syfte att 

säkerställa att deras generiska läkemedel inte skulle förskrivas för behandling av den 

patentskyddade indikationen. Warner-Lamberts oro berodde främst på att läkemedel i 

Storbritannien ofta förskrivs generiskt utan någon hänvisning till ett specifikt produktnamn, 

vilket medför att apotekaren fritt kan expediera antingen originalläkemedlet eller dess 

generiska version. De flesta läkemedelsrecept återger inte heller den medicinska indikation 

som läkemedlet ifråga förskrivs för. Till följd av detta ansåg Warner-Lambert att det 

förelåg en risk för att generiska pregabalin skulle komma att expedieras på apoteken för 

behandling av smärta och således inkräkta på deras patent. Att Actavis gick med på att 

uttryckligen informera olika berörda hälsoinstitut ("clinical commissioning groups", 

"superintendent pharmacists" och "the National Institute for Health and Care Excellence") 

om den generiska produktens begränsade användningsområde var enligt Warner-Lambert 

inte tillräckligt.  

Domaren 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 praxis som redogjorts för ovan i avsnitt 2.3.1 var de även överens om att 

användningsbegränsningen "för" i patentkravet bör tolkas så att det innefattar en produkt 
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som är lämpad och avsedd för behandling av smärta.
124

 Att Actavis generiska läkemedel 

utgjorde en sådan produkt som var lämpad för behandling av smärta var inte heller 

omtvistat. Frågan som skiljde parterna åt var om Actavis generiska läkemedel även var en 

sådan produkt som var avsedd för behandling av smärta.  

Enligt domaren baserades bedömningen på följande frågor:
125

 

1. Vems avsikt är relevant?  

2. Vad menas med avsikt?    

4.1.1.1 Vems avsikt är relevant? 

Warner-Lambert var av den åsikten att den relevanta avsikten var den av de som disponerar 

eller erbjuder sig att disponera läkemedlet, dvs. apotekare och distributörer snarare än 

tillverkaren. Domaren höll dock inte med om detta utan förlitade sig på det faktum att 

swiss-type claims utgör anspråk på en tillverkningsprocess som därför måste anses vara 

riktad mot den som utför denna process, dvs. tillverkaren. Patentet gör varken anspråk på 

den aktiva substansen i sig eller är riktad mot personer som disponerar över den.
126

 Även i 

ett senare beslut i samma tvist från den 6 februari 2015, gällande vilka frågor som behöver 

tas upp till slutlig prövning i en kommande rättegång, antyder domaren att denna 

inställning vidhålls och att en aktörs avsikt senare i distributionskedjan, som exempelvis en 

apotekares avsikt, inte är relevant. Det kan här tilläggas att domaren då även poängterade 

att det däremot kan argumenteras för en extensiv tolkning av vem som kan anses utgöra 

tillverkare i detta sammanhang. På så sätt kan även den som packar och märker läkemedlet 

ifråga omfattas om det visar sig att framställningen av den aktiva substansen och 

iordningsställande av läkemedlet i ett senare led utförs av olika aktörer.
127

 Det torde därmed 

kunna argumenteras för att den relevanta avsikten varken behöver föreligga hos samma 

aktör eller vid samma tidpunkt för att intrång ska kunna göras gällande.  

                                                 

124
 Se särskilt Hospira UK Ltd v. Genentech Inc [2014] EWCH 1094 (Pat) p. 58. 

125
 Warner-Lambert Company, LLC v. Actavis Group Ptc EHF & Ors [2015] EWHC 72 (Pat), p. 98. 

126
 Warner-Lambert Company, LLC v. Actavis Group Ptc EHF & Ors [2015] EWHC 72 (Pat), p. 99. 

127
 Warner-Lambert Company, LLC v. Actavis Group Ptc EHF & Ors [2015] EWHC 223 (Pat), p. 37. 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2015/72.html
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http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2015/223.html
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Domarens resonemang i förhållande till vems avsikt som är relevant tyder även på att en 

annan tolkning kan göras för patent som skyddas med EPC 2000 formatet eftersom dessa 

uttryckligen klassificeras som produktkrav, se avsnitt 2.3.2. 

4.1.1.2 Vad menas med avsikt? 

Genom en analogi till hur kravet på ond tro för medelbart intrång tidigare har behandlats i 

praxis, se kommande avsnitt 4.2,
128

 menade Warner-Lambert att den relevanta avsikten 

föreligger om Actavis avser att sälja sitt generiska läkemedel och är medvetna om att 

apotekare sannolikt kommer expediera läkemedlet för den patentskyddade indikationen om 

inte aktiva åtgärder vidtas. Återigen var dock domaren av en annan åsikt och menade att 

begreppet "för" i swiss-type claims ska tolkas som ett krav på en subjektiv avsikt hos 

tillverkaren att det generiska läkemedlet ska användas för en patentskyddad indikation. 

Faktisk vetskap eller förutsebarhet om densamma bedöms således inte såsom tillräckligt för 

att intrång ska anses föreligga.
129

  

För att fastställa sådan subjektiv avsikt menade domaren att tillverkarens eventuella 

hänvisning till den patentskyddade indikationen på förpackningen av läkemedlet var ett 

starkt bevis. Likaså kunde främjande på annat sätt av förskrivning eller expediering av 

produkten för sådan användning visa på subjektiv avsikt hos tillverkaren. Det ska dock i 

detta sammanhang påpekas att det tidigare i tysk praxis inte bedömts som intrång när 

leverantörer gjort generella uttalanden om patentskyddad användning i 

marknadsföringsmaterial, annonser och flygblad. Inte heller förklaringar i samma syfte från 

säljare medförde någon annan bedömning även om säljarna var anställda hos tillverkaren av 

den aktuella intrångsgörande produkten.
130

 Dessa uttalanden gjordes dock i förhållande till i 

vilken omfattning informationen ifråga kunde kopplas till den intrångsgörande produkten. I 

                                                 

128
 Se särskilt Grimme Maschinenfabrik GmBH & Co KG v. Scott [2010] EWCA Civ 1110. 

129
 Warner-Lambert Company, LLC v. Actavis Group Ptc EHF & Ors [2015] EWHC 72 (Pat), p. 111. 

130
 Se AIPPI (Q238) (Tyskland) där den tyska gruppen i detta sammanhang hänvisat till följande tysk 

rättspraxis: Düsseldorf District Court, 2 U 54/11, 31 januari 2013, Cistus Incanus; Düsseldorf District Court, 

4a O 145/12, 14 mars 2013, Chronic Hepatitis C. 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2015/72.html
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vilken utsträckning dessa uttalanden kan ha betydelse för bedömningen av subjektiv avsikt 

är således svårt att säga.  

Vad gäller tvisten mellan Warner-Lambert v. Actavis hade Warner-Lambert inte lagt fram 

någon bevisning om subjektiv avsikt hos Actavis vilket medförde att domaren ansåg att det 

inte förelåg någon allvarlig fråga att pröva. Av den anledningen avslogs det åberopade 

föreläggandet. Domaren konstaterade likväl att även om det bedömts som en allvarlig fråga 

att pröva skulle argumenten för ett föreläggande ändå inte överväga eventuella 

motargument.
131

  

4.1.1.3 En pragmatisk lösning på problemet  

Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan resonerade den engelske domaren även så att 

den bästa lösningen på problemet vore om det inom det nationella och 

offentligtfinansierade hälso- och sjukvårdssystemet (the National Health Service) 

utfärdades lämpliga riktlinjer för läkare att för behandling av smärta förskriva Warner-

Lamberts läkemedel Lyrica.
132

 Det kan här tilläggas att Warner-Lambert efter domen, med 

hjälp av en domstolsorder, lyckades tvinga fram sådana riktlinjer gentemot läkare och 

apotek som uttryckligen innebär att pregabalin enbart får förskrivas och ordineras för 

behandling av smärta under varumärket Lyrica.
133

 Mot bakgrund av att generisk 

förskrivning åtminstone i Sverige förespråkas i syfte att öka användningen av generiska 

läkemedel för att bidra till minskade läkemedelskostnader för samhället, se avsnitt 3.2.3 

ovan, indikerar denna lösning att de intrångsfrågor som aktualiseras vid "skinny labelling" i 

huvudsak är ett problem inom förmånssystemet som sådant.  

4.1.2 Kommentarer  

Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan kan det konstateras att patent på den andra 

medicinska indikationen är av speciell karaktär när frågan om direkt intrång ska hanteras. I 

den utsträckning engelsk praxis på området ska tolkas som vägledande ska det för swiss-

                                                 

131
 Warner-Lambert Company, LLC v. Actavis Group Ptc EHF & Ors [2015] EWHC 72 (Pat), p. 101. 
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 Warner-Lambert Company, LLC v. Actavis Group Ptc EHF & Ors [2015] EWHC 72 (Pat), p. 119. 
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http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2015/72.html


   

   

47 

 

 

type claim-patent tolkas in ett krav på att läkemedlet ifråga ska vara både lämpat och av 

tillverkaren subjektivt avsett för den andra medicinska indikationen. Utifrån den engelske 

domarens resonemang, med tydlig fokus på den information som framgår på 

läkemedelsförpackningen, framstår det därmed som enkelt att genom "skinny labelling" 

kringgå giltiga patent. Ur ett patenträttsligt perspektiv ter det sig som ytterst problematiskt 

att tillverkare av generiska läkemedel kan tillverka och marknadsföra sina produkter med 

vetskapen om att de kommer användas på ett sätt som kränker en annan patenthavares 

ensamrätt. En motsatt ståndpunkt, som innebär att vetskapen i sig är tillräcklig, skulle dock 

riskera att patent på läkemedlet i sig förlängs, genom att göra det orimligt svårt för 

tillverkare av generiska läkemedel och andra aktörer att i praktiken introducera generiska 

läkemedel på marknaden för indikationer som inte åtnjuter något skydd. För generiska 

läkemedel med betydande användningsområden utanför den patentskyddade indikationen, 

framstår balansen mellan patenthavarens rättigheter och kraven på tillverkarens intentioner 

således som rimlig.  

Det kan däremot argumenteras för att denna snäva tolkning av kravformuleringen i swiss-

type claim-patent medför att patentskyddets omfång riskerar att avsevärt begränsas i 

förhållande till EPC 2000-patent. I doktrin har det förts fram åsikter om att innebörden i de 

skilda kravformuleringarna medför att en aktör utöver tillverkaren kan hållas ansvarig för 

direkt intrång under EPC 2000-patent, medan samma åtgärd under swiss-type claim-patent 

inte föranleder någon åtgärd.
134

 I den utsträckning det kan antas att kravformuleringen för 

EPC 2000-patent kan tolkas på ett liknande sätt som för swiss-type claim-patent, 

innehållande ett krav på subjektiv avsikt, tyder den engelske domarens resonemang i 

förhållande till vems avsikt som är relevant på att en mer extensiv hållning kan antas, vilket 

innebär att tillverkarens subjektiva avsikt inte är avgörande när intrångsfrågan avser patent 

som inte skyddas genom processkrav. Även EPO:s ställningstagande att EPC 2000-patent 

med dess produktkrav tillhandahåller ett bredare skydd i förhållande till swiss-type claim-

patent kan rättfärdiga en sådan tolkning, se avsnitt 2.3. Det kan därmed argumenteras för att 

domarens tolkning i detta sammanhang till viss del bekräftar vad som tidigare uttryckts i 

EPO:s praxis och doktrin. 

                                                 

134
 Se exempelvis Sterckx, s. 7; Jaenichen m.fl., s. 266 och 272 f, Grubb, s. 243. 
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I brist på praxis i förhållande till EPC 2000-patent är det dock svårt att säga vems avsikt 

som för intrångsfrågan är relevant. Den engelske domaren avvisar Warner-Lamberts 

åberopande om att det är den aktörs avsikt som disponerar över läkemedlet senare i 

distributionskedjan som är av betydelse med den motiveringen att swiss-type claims utgör 

processkrav. En slutsats i enlighet med Warner-Lamberts argumentation för EPC 2000-

patent som skyddas genom produktkrav är således inte helt främmande. Det finns därmed 

anledning att argumentera för att det är den som senare i distributionskedjan disponerar 

över läkemedlet vars subjektiva avsikt är relevant. Rimligtvis torde det innebära att oavsett 

vilken aktör i distributionskedjan som riskerar intrångsansvar, så är det dennes subjektiva 

avsikt för dennes intrång som krävs. Huruvida en domstol skulle resonera på detta sätt är 

dock svårt att säga och utgör fram till sådan prövning enbart spekulationer. Mot bakgrund 

av vad som uttrycktes i samband med revideringen av EPC 1973, vad gäller syftet att 

genom införandet av EPC 2000 formatet tillhandahålla ett likvärdigt skydd i förhållande till 

swiss-type claims, är en sådan tolkning som medför ett bredare skydd för EPC 2000-patent 

dock inte vad lagstiftaren från början kan ha avsett.  

4.2 Medelbart intrång 

Genom 1 kap. 3 § st. 2 PL åtnjuter patenthavaren även skydd mot vissa förfaranden som 

främjar annans direkta patentintrång, så kallat medelbart intrång. Det är en form av skydd 

mot medverkan till intrång som innebär att annan än patenthavaren, utan dennes tillåtelse, 

yrkesmässigt inte får erbjuda eller tillhandahålla annan än den som är berättigad att utnyttja 

en uppfinning, medel för att utöva denna i Sverige, om medlet hänför sig till något 

väsentligt i uppfinningen.
135

 För att erbjudandet eller tillhandahållandet ska vara otillåtet 

innehåller bestämmelsen även ett subjektivt rekvisit som innebär att den som erbjuder eller 

tillhandahåller medlet har vetskap, eller det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart 

att medlet är lämpat och avsett att användas vid utövande av uppfinningen. Utifrån 

ordalydelsen föreligger således ansvar trots att det som levereras eller erbjuds är möjligt att 

användas helt lagligt utan risk för intrång (1), även om det som levereras aldrig använts 

eller kommer att användas på ett sätt som medför direkt intrång i patentet i sig (2), utan att 
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patenthavaren lider skada (3) och, vid leveranstidpunkten, oavsett vad som kommer eller 

inte kommer ske i efterhand (4).
136

    

I förarbetena framgår att bestämmelsen har sin förebild i marknadspatentkonventionen som 

omnämndes i inledningen och att det vid tolkning av det subjektiva rekvisitet ska tas 

hänsyn till konventionstextens engelska ordalydelse. Det framhävs även att det bör beaktas 

att den utformning av bestämmelsen som infördes i konventionen var ett resultat av att man 

inte ville ställa alltför höga krav på bland annat underleverantörer inom industrin. Kravet på 

ond tro medför således att patentintrång endast föreligger om exempelvis en leverantör 

kände till att en levererad vara användes för otillåtet utnyttjande av uppfinningen eller det 

var uppenbart att så skedde.
137

  

Eftersom varken lagtext eller förarbeten närmare redogör för vad som utgör tillräcklig 

vetskap i detta sammanhang, är det en fråga för domstol att avgöra. I Storbritannien finns 

två mål från 2010, som behandlar frågan om ansvar för medelbart intrång och kravet på ond 

tro, som kan ge viss vägledning vid tolkningen av denna bestämmelse.
138

 Domstolen 

fastställde i båda dessa mål att den avsikt som är relevant för frågan om huruvida vetskap 

föreligger, är avsikten hos den person som är i stånd att slutligen använda uppfinningen, 

dvs. personen i slutet av distributionskedjan.
139

 Efter en noggrann genomgång av 

framförallt tysk rättspraxis,
140

 meddelade domstolen även att det subjektiva rekvisitet är 

uppfyllt om leverantören, vid tidpunkten för leverans, vet eller det är uppenbart med hänsyn 

till omständigheterna, att den slutliga användaren har för avsikt att slutligen utöva 
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 Grimme Maschinenfabrik v. Scott [2010] EWCA Civ 1110, p. 88. 
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 Prop. 1977/78:1, Del A s. 329. 
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 Se Grimme Maschinenfabrik v. Scott [2010] EWCA Civ 1110; KCI v. Smith & Nephew [2010] EWCA Civ 

1260.  
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 Grimme Maschinenfabrik v. Scott [2010] EWCA Civ 1110, p. 108; KCI v. Smith & Nephew [2010] EWCA 
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 Se hänvisning i p. 122 till följande tyska avgöranden: Luftheizgerät, [BGH X ZR 176/98]; 

Antriebsscheibenaufzug [BGH X ZR 247/02]; Deckenheizung [BGH X ZR 153/03]; Haubenstretchautomat 

[BGH X ZR 173/02] och Pipettensystem [BGH X ZR 38/06].  
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uppfinningen.
141

 Det är således inte tillräckligt att medlet ifråga är lämpat att användas för 

uppfinningen, eftersom det utgör ett separat krav. I svensk domstol har däremot avsaknaden 

av alternativ användning bedömts medföra att det utifrån omständigheterna är uppenbart att 

medlet är både lämpat och avsett för sådan användning.
142

 Eftersom direkt och medelbart 

intrång utgör två olika ansvarsgrunder är det för ansvar i enlighet med denna bestämmelse 

tillräckligt att det subjektiva rekvisitet är uppfyllt oavsett huruvida direkt intrång faktiskt 

föreligger.
143

  

I det engelska avgörandet som redogjordes för ovan behandlades även frågan om medelbart 

intrång. Tvärtemot vad som uttalades där framfördes den 27 januari 2015, en vecka efter 

det engelska avgörandet, i domstol i andra instans i Nederländerna en annan syn på 

intrångsfrågan.
144

 I följande avsnitt ska dessa avgöranden med motsatta förhållningssätt i 

frågan om medelbart intrång presenteras närmare.   

4.2.1 Warner-Lambert v. Actavis och medelbart intrång 

Se avsnitt 4.1.1 ovan för närmare presentation om bakgrunden till tvisten. För frågan 

huruvida medelbart intrång kunde göras gällande konstaterade den engelske domaren att 

det förutsätter att intrång kan begås av den som levererats produkten eller av en användare 

längre ned i distributionskedjan, även om det inte är nödvändigt att det i sig faktiskt sker. 

Denna förutsättning föreligger inte när det är fråga om patent som skyddas med swiss-type 

claims, eftersom exempelvis en distributör eller apotekare som agerar i ett senare skede i 

distributionskedjan inte kommer att använda det generiska läkemedlet för att bereda och 

framställa den aktiva substansen ifråga.
145

 Endast erbjudande eller tillhandahållande av 

                                                 

141
 Se Grimme Maschinenfabrik v. Scott [2010] EWCA Civ 1110, p. 131 där domstolen uttalade att "the 

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.". 
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 Stockholms tingsrätt, dom 22 december 2005, mål T 27256-05. 
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 Domeij 1998, s. 505. 
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 Novartis AG v. Sun Pharmaceutical Industries BV, C/09/460540/KG ZA 14/185. Se avsnitt 1.4 ovan och 

hänvisningen till den inofficiella översättningen av avgörandet som använts i framställningen.  
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medel för iordningställande av den intrångsgörande produkten kan utgöra medelbart 

intrång. Erbjudande och tillhandahållande för omedelbar användning utgör däremot inte 

intrång. Liknande resonemang har även framförts i doktrin.
146

  

Frågan om ansvar för medelbart intrång kom även den 6 februari 2015 att uttryckligen 

avfärdas från den fortsatta intrångsprövningen med motiveringen att det förutsätter att ett 

swiss-type claim-patent tolkas på samma sätt som ett EPC 2000-patent. Framgång i frågan 

om ansvar för medelbart intrång var enligt domaren därför "helt enkelt hopplöst".
147

 Att 

intrångsfrågan i övrigt inte helt avfärdades från fortsatt prövning motiverades med att det i 

detta sammanhang är fråga om ett rättsligt område under utveckling som varken i de 

engelska, tyska, nederländska eller spanska avgörandena som meddelats på området prövats 

definitivt.
148

  

4.2.2 Novartis AG v. Sun Pharmaceutical Industries 

Tvisten i det nederländska målet berörde ett swiss-type claim-patent för zoledronsyra för 

användning vid behandling i en viss doseringsform mot osteoporos, en typ av 

skelettsjukdom som orsakar benskörhet. Patentet ägs av företaget Novartis som 

marknadsför det under varumärket Aclasta. Med Aclasta som referensläkemedel har 

generikatillverkaren Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Sun) erhållit försäljningstillstånd 

för zoledronsyra med en identisk doseringsmängd för användning vid behandling av 

osteoporos och den mindre vanliga Paget’s sjukdom, en annan typ av kronisk 

skelettsjukdom. Knappt en månad senare ansökte Sun även om att den patentskyddade 

indikationen skulle uteslutas från produktinformationen vilket godtogs av ansvarig 

myndighet. Genom möjligheten till "skinny labelling" marknadsfördes den generiska 

versionen således enbart för användning vid behandling av Paget´s sjukdom.  

                                                 

146
Se exempelvis Jaenichen m.fl., s. 272. Se även AIPPI (Q238) (Storbritannien) s. 12 f, där ett liknande 
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Genom upphandling hos den nederländska vårdförsäkringsgivaren Volksgezondheidszorg 

(VGZ) åtog sig Sun att leverera sitt generiska läkemedel till patienter som behandlas i 

hemmet och som täcktes av VGZ:s försäkring. Det innebar att Sun, om det inte förelåg 

särskilda medicinska skäl, var ensam leverantör av zoledronsyra i den aktuella doseringen 

som skulle komma att ersättas av VGZ. Eftersom endast en produkt i detta sammanhang 

kunde täckas av försäkringen och mot bakgrund av att VGZ:s system inte tog hänsyn till för 

vilken indikation läkemedlet förskrivits, innebar det i praktiken att Suns generiska 

läkemedel oundvikligen skulle komma att expedieras till dess försäkringstagare även för 

Novartis patentskyddade indikation. Apotekare hade även en skyldighet att byta ut Novartis 

läkemedel Aclasta mot den generiska versionen fastän Aclasta uttryckligen förskrivits.
149

 

Av denna anledning menade Novartis att Sun på detta sätt kunde åläggas ansvar för 

medelbart intrång  

4.2.2.1 Kravet på ond tro 

Med utgångspunkt i bestämmelsen om medelbart intrång kunde domstolen konstatera att 

parterna var överens om att Suns generiska läkemedel hänförde sig till något väsentligt i 

Novartis uppfinning i enlighet med patentkravet.
150

 Vad gäller kravet på ond tro framförde 

domstolen bland annat att osteoporos är en vanlig sjukdom som kräver regelbunden 

behandling med zoledronsyra, medan Paget´s sjukdom är en mycket ovanlig sjukdom som 

endast kräver en enda administrering av läkemedlet. Novartis kunde därför visa att 97,3 % 

av försäljningen av deras läkemedel Aclasta avsåg behandling för osteoporos och endast 

2,7 % avsågs för behandling av Paget´s sjukdom.
151

  

Mot bakgrund av detta kunde domstolen konstatera att det i princip är uteslutet att den 

generiska versionen av läkemedlet inte skulle komma att expedieras för den patentskyddade 

indikationen. Vidare menade domstolen att Sun av den anledningen borde veta att deras 

produkt också skulle tillhandahållas för den patenterade indikationen i slutet av 

distributionskedjan. Att volymen av den generiska produkten som Sun släppt ut på 
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marknaden vida översteg den mängd som krävs för antalet patienter som lider av Paget´s 

sjukdom var enligt domstolen ett tydligt tecken på att sådan vetskap som förutsätts för 

medelbart intrång förelåg.
152

 Utan någon närmare diskussion om kravformuleringens 

innebörd, konstaterar således domstolen att tillverkarens vetskap om att dess generiska 

läkemedel kommer användas för den patentskyddade indikationen är tillräckligt för att 

kravet på vetskap om den avsedda användningen i bestämmelsen om medelbart intrång ska 

anses vara uppfyllt. Även om bestämmelsens tillämplighet överhuvudtaget inte diskuteras, 

stämmer dock bedömningen av kravet på ond tro väl överens med den praxis som 

redogjorts för ovan i avsnitt 4.2.  
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4.2.2.2 Vilka åtgärder kan vidtas för att undvika intrång? 

Eftersom domstolen fastställt att medelbart intrång preliminärt kan göras gällande 

behandlades därefter frågan om huruvida Sun hade kunnat vidta några åtgärder för att 

undvika intrånget. Att Sun i sitt anbud i upphandlingen inte hade möjlighet att villkora 

användningen av det generiska läkemedlet enbart för användning vid behandling av Paget´s 

sjukdom medförde ingen skillnad i intrångsfrågan. Eftersom det redan innan anbudsvinsten 

hos VGZ var uppenbart för Sun att deras produkt skulle komma att användas för den 

patentskyddade indikationen ansåg domstolen att det av Sun lämpligen kan krävas att de 

skulle ha gjort allt som stod i deras makt för att förhindra att så skedde. Att efter 

anbudsvinsten uttryckligen informera VGZ att Suns generiska läkemedel enbart var avsett 

för behandling av Paget´s sjukdom var inte tillräckligt. Inte heller information om att deras 

produkt inte bör förskrivas eller expedieras för osteoporos som Sun via e-postmeddelande 

lämnat till distributörer och apotekare medförde någon annan bedömning än att Sun 

preliminärt kunde åläggas ansvar för medelbart intrång. Trots att Sun genom "skinny 

labelling" uteslutit den patentskyddade indikationen från produktinformationen ansåg 

domstolen därmed att tillräckliga åtgärder för att förhindra intrång inte vidtagits, varför 

Novartis åberopade föreläggande godtogs.
153

  

I detta sammanhang kan tilläggas att ansvarig domare i det engelska avgörandet efter den 

nederländska domstolens beslut, inte tycks ha ändrat sitt ställningstagande om hur skyddet 

för swiss-type claim-patent ska tolkas eller upprätthållas. Det framgår i dennes fortsatta 

prövning av tvisten mellan Warner-Lambert v. Actavis.
154

 Den engelske domaren 

konstaterar istället att den nederländska domstolen med en flexibel tolkning helt enkelt 

måste ha utgått ifrån att kravformuleringen för det omtvistade patentet utgör ett 

produktkrav. Ansvar för medelbart intrång enligt den engelske domaren kan som bekant 

inte göras gällande när kravformuleringen utformats som ett processkrav, se avsnitt 

4.2.1.
155

 Domaren utfärdar även viss kritik gentemot bristen på både en diskussion kring 
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betydelsen av begreppet "för" i kravformuleringen samt innebörden av det subjektiva 

element som begreppet betingar.
156

 

4.2.3 Kommentarer 

Bedömningen av på vilket sätt medelbart intrång i patent på den andra medicinska 

indikationen kan göras gällande är i den sparsamma praxis som finns på området inte 

samstämmig. Att någon möjlighet till ansvar för medelbart intrång inte föreligger vid patent 

som skyddas genom swiss-type claims motiveras i Warner-Lambert v. Actavis av det 

faktum att den intrångsgörande framställningen av läkemedlet för den specifika 

indikationen sker innan något erbjudande eller tillhandahållande till någon aktör senare i 

distributionskedjan skett. Den patentskyddade processen att framställa läkemedlet utförs 

enbart av tillverkaren varför någon möjlighet att medverka till annans intrång efter denna 

process inte föreligger. Något utövande av uppfinningen i enlighet med bestämmelsen om 

medelbart intrång kan därför inte ske i ett senare led. Domarens resonemang i detta 

sammanhang tyder på att en annan slutsats hade nåtts om patentet innehöll 

kravformuleringen i enlighet med EPC 2000, eftersom de av EPO numera uttryckligen 

bedöms utgöra produktkrav och således skyddar läkemedlet i sig för den specifika 

användningen, se ovan avsnitt 2.3. 

I domen mellan Novartis v. Sun intar domstolen motsatt ståndpunkt i frågan om medelbart 

intrång och swiss-type claim-patent. Utan någon närmare diskussion om 

kravformuleringens innebörd, konstaterar domstolen att tillverkarens vetskap om att dess 

generiska läkemedel kommer att användas för den patentskyddade indikationen är 

tillräckligt för att intrång ska föreligga. Vid avsaknad av ett tydligt och klart resonemang i 

Novartis v. Sun är det dock svårt att redogöra för på vilket sätt domstolen kommit fram till 

att bestämmelsen om medelbart intrång är tillämplig för swiss-type claim-patent. Till följd 

av att den engelske domaren tycks ha utgått från att den nederländska domstolen behandlat 

swiss-type claims som produktkrav i detta sammanhang, skulle det kunna argumenteras för 

att en extensiv och mer ändamålsenlig tolkning av kravformuleringen, som medför att 

användningen av läkemedlet för den andra medicinska indikationen i sig omfattas av 

                                                 

156
 Warner-Lambert Company, LLC v. Actavis Group Ptc EHF & Ors [2015] EWHC 223 (Pat), p. 55. 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2015/223.html
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2015/223.html
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skyddet, skulle kunna leda till samma slutsats som i Novartis v. Sun. Likaså skulle en 

extensiv tolkning av själva bestämmelsen om medelbart intrång och formuleringen "vid 

utövande av uppfinningen" möjligtvis kunna leda till samma resultat.
157

 Mot bakgrund av 

det faktum att det är det sätt på vilket läkemedlet kommer att användas som utgör en nyhet i 

swiss-type claim-patent och inte tillverkningsmetoden i sig, kan det även argumenteras för 

att dessa patent inte heller ska behandlas som vanliga förfarandepatent, se avsnitt 2.3.1.  

Att den engelske domaren utgår från att den nederländska domstolen bedömt frågan om 

medelbart intrång med utgångspunkt i ett patent som skyddas med produktkrav snarare än 

processkrav, kan viss vägledning sägas ha erhållits för hur bedömningen för medelbart 

intrång i EPC 2000-patent skulle kunna se ut.  

Även om tvisten mellan Warner-Lambert v. Actavis är allt annat än över i väntan på slutlig 

prövning av både giltigheten i patentet och intrångsfrågan i sin helhet, så bidrar den 

engelska domstolen med värdefull vägledning i fråga om skyddsomfånget av swiss-type 

claim-patent samt mot vem och i vilken utsträckning sådant patent kan upprätthållas. Den 

motsatta utgången i de båda målen 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. Den slutgiltiga prövningen i tvisten mellan 

Warner-Lambert v. Actavis är planerad till juni 2015 och det ska bli intressant att se om 

resultatet så småningom kommer överensstämma med utgången i domen mellan Novartis v. 

Sun eller om man fortsättningsvis kommer att inta en restriktiv hållning för patent på den 

andra medicinska indikationens upprätthållande.   

                                                 

157
 Se AIPPI (Q238) (Storbritannien) s. 12 f, där det argumenteras för en sådan tolkning i syfte att undvika 

rättsförluster för innehavaren av ett swiss-type claim-patent.  



   

   

57 

 

 

4.3 Undantag från intrång 

Då kommande del i framställningen behandlar potentiella aktörers intrångsgörande 

handlingar, ska i detta avsnitt något kort sägas om de undantag från intrång som lagen 

uttryckligen tillhandahåller. Dessa undantag framgår av 3 § st. 3 PL och syftar framförallt 

till att balansera det privata intresset av ensamrätten gentemot samhällets intresse av 

effektiv konkurrens.
158

  

Eftersom ensamrätten ger patenthavaren rätt att tillgodogöra sig uppfinningens ekonomiska 

värde genom yrkesmässigt utnyttjande, undantas från ensamrätten i enlighet med första 

punkten i denna bestämmelse sådana utnyttjanden som inte är yrkesmässiga.
159

 I andra 

punkten återges bestämmelsen om konsumtion av patenträtten som innebär att när 

patenthavaren väl har fört ut ett alster på marknaden inom EES-området, kan denne inte 

förhindra exempelvis användning, vidareförsäljning eller återexport till Sverige av sålda 

exemplar. Vidare undantas från ensamrätten experiment som avser själva uppfinningen 

(tredje punkten), studier, prövningar, undersökningar och praktiska åtgärder som hänför sig 

till referensläkemedlet, i den utsträckning sådana åtgärder är nödvändiga för att få ett 

godkännande för försäljning (fjärde punkten) samt beredningar på apotek av läkemedel 

enligt läkares förskrivning i enskilt fall eller åtgärder med läkemedel som har beretts i 

sådant fall (femte punkten).
160

 Det kan konstateras att dessa uttryckliga undantag från 

intrång som patentlagstiftningen tillhandahåller hänför sig till utförda åtgärder eller 

aktiveter snarare än till specifika aktörer.   

                                                 

158
 Levin, s. 324.  

159
 Nilsson & Holtz, s. 78. 

160
 A.a. s. 78-79. 
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4.4 Sammanfattning och kommentarer 

Patent på den andra medicinska indikationen upprätthålls med utgångspunkt i olika 

bestämmelser beroende på om patentet skyddas genom swiss-type claims eller med EPC 

2000 formatet. Det beror på att den förra kravformuleringen utgör ett processkrav och den 

senare utgör ett produktkrav. Beroende på hur man tolkar den sparsamma praxis som finns 

tillgänglig för patent på den andra medicinska indikationen, tycks kravformuleringarna 

principiellt sett tillhandahålla olika möjligheter för dess upprätthållande.  

Engelsk praxis bekräftar att direkt intrång i Swiss-type claim-patent enbart föreligger om 

tillverkarens subjektiva avsikt för den andra medicinska indikationen kan fastställas. 

Faktisk vetskap eller förutsebarhet om densamma är inte tillräckligt. Trots avsaknaden av 

praxis gällande EPC 2000-patent torde ingen skillnad i detta avseende föreligga eftersom 

kravformuleringen även i detta fall innefattar ordet "för...". Däremot skulle det kunna 

argumenteras för att det vid intrång inte är tillverkarens subjektiva avsikt som krävs utan att 

subjektiv avsikt istället måste föreligga hos den i distributionskedjan som disponerar över 

läkemedlet ifråga.  

Vad gäller medelbart intrång och de första avgöranden som i detta sammanhang meddelats, 

går däremot meningarna isär. I engelsk praxis framförs att medelbart intrång 

överhuvudtaget inte kan göras gällande för swiss-type claim-patent eftersom de skyddas 

genom processkrav. Domarens resonemang i detta sammanhang tyder dock på att motsatt 

bedömning kan göras gällande för EPC 2000-patent, eftersom dessa skyddas genom 

produktkrav. I Nederländerna ansågs däremot medelbart intrång i ett swiss-type claim-

patent föreligga utan någon närmare diskussion om huruvida bestämmelsen var tillämplig 

eller inte. Vad gäller kravet på ond tro upprätthöll domstolen däremot vad som tidigare 

meddelats i engelsk praxis som innebär att det är slutanvändarens avsikt att använda den 

patentskyddade indikationen som är av betydelse och som intrångsgöraren sedermera 

behöver vara i ond tro om. När ond tro kan fastställas hos tillverkaren, som i fallet i 

Nederländerna, är denne skyldig att göra allt som står i dess makt för att förhindra att 

intrång uppstår. Det framgår dock inte i domen hur långt denna skyldighet sträcker sig. 
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Däremot torde det stå klart att det inte är tillräckligt att genom e-postmeddelande informera 

distributörer och apotek om det generiska läkemedlets begränsade användningsområde.  

Sammanfattningsvis skulle upprätthållandet och kraven vid intrångsbedömningen för patent 

på den andra medicinska indikationen kunna uppfattas i enlighet med nedanstående Tabell 

1. I överensstämmelse med vad som redogjorts för ovan bör det dock noteras att motstridig 

praxis föreligger vad gäller medelbart intrång i swiss-type claim-patent. I likhet med hur 

den engelske domaren i Warner-Lambert v. Actavis resonerar, kan det dock argumenteras 

för att ett upprätthållande av dessa patent i förhållande till bestämmelsen om medelbart 

intrång kräver att kravformuleringen tolkas extensivt för att likna ett produktkrav. Med 

anledning av den sparsamma praxis som finns tillgänglig på detta område och med 

beaktande av att någon praxis som uttryckligen bekräftar hur EPC 2000-patent ska 

upprätthållas inte finns tillgänglig i skrivande stund, utgör denna sammanställning enbart 

en föreslagen tolkning av befintlig praxis från författarens sida. 

 

 

Swiss-type claim-patent 

 

EPC 2000-patent 

 

DIREKT 

INTRÅNG 

 

 

Tillverkarens subjektiva  

avsikt krävs 

 

 

 

Subjektiv avsikt hos den i 

distributionskedjan som disponerar 

över den intrångsgörande 

produkten krävs 

 

 

 

MEDELBART 

INTRÅNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrångsgörarens onda tro om 

slutanvändarens avsikt krävs 

 

 

 

 

 
 

  

Tabell 1. Sammanställning av hur upprätthållandet och kraven vid intrångsbedömningen för patent på den 

andra medicinska indikationen skulle kunna uppfattas. 
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5. Vem kan åläggas ansvar?   

Mot bakgrund av vad som redogjorts för ovan vad gäller patent på den andra medicinska 

indikationen och dess upprätthållande, ska potentiella intrångsgörares handlanden 

behandlas i detta kapitel. I detta sammanhang ska intrångsbedömningen även knyta an till 

vad som beskrivits i kapitel 3 om det svenska regelverket för marknadsintroduktion och 

ökad användning av generiska läkemedel. Det som ska bedömas är om patentintrång trots 

"skinny labelling" kan göras gällande och i så fall gentemot vem när både generisk 

substitution och läkarnas fria förskrivningsrätt i praktiken leder till att generiska läkemedel 

används för patentskyddade indikationer. 

I den fortsatta framställningen identifieras potentiella intrångsgörare med utgångspunkt i att 

intrångsfrågan är kopplad till en aktivitet snarare än till en specifik aktör eller person. Mot 

bakgrund av de förutsättningar som eventuellt måste vara uppfyllda i enlighet med kapitel 

4, ska det utredas var i distributionskedjan, från tillverkning till patientens faktiska 

användande av ett generiskt läkemedel för en patentskyddad indikation, som intrång kan 

göras gällande. Mot bakgrund av det regelverk som redogjorts för i kapitel 3 och som kan 

sägas bidra till att patentskyddet försvagas, är det i detta sammanhang aktuellt att till viss 

del även beröra myndigheternas eventuella ansvar. Sådant ansvar kommenteras därför kort i 

slutet av detta kapitel.  

Även om det är oklart i vilken utsträckning patent på den andra medicinska indikationen 

kan upprätthållas, utgör den sammanfattande tabellen, Tabell 1 under avsnitt 4.4, en 

utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. Eftersom det utifrån framställningen ovan 

framgår att rättsområdet är under utveckling och då ytterligare tänkbara scenarier som 

komplicerar intrångsfrågan kan variera i oändlighet, ska det poängteras att nedanstående 

avsnitt enbart syftar till att belysa och lyfta fram olika resonemang som kan aktualiseras i 

detta sammanhang.    
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5.1 Tillverkarens eventuella intrång  

Även om tillverkning av läkemedel, från blandningen av kemiska föreningar till 

färdigpackad produkt, många gånger i praktiken utförs av olika aktörer, förutsätts här för 

enkelhetens skull att processen utförs av en och samma aktör. Så länge den aktiva 

substans/de aktiva substanser som ett läkemedel består av inte längre skyddas av ett 

produktpatent, medför själva tillverkningen av densamma inte att intrång uppstår. I den 

utsträckning engelsk praxis på detta område ska följas, räcker det för direkt intrång inte 

med att definiera i vilket syfte läkemedlet ifråga slutligen används för. Tillverkarens 

subjektiva avsikt att framställa ett läkemedel för den patentskyddade indikationen krävs 

åtminstone ifråga om swiss-type claim-patent.  

I ett system som det svenska med obligatorisk generisk substitution till följd av LV:s 

bedömning om utbyte av läkemedel, där ingen hänsyn tas till varken patentskydd eller 

skillnad avseende läkemedlets godkända indikationer, står det klart för en tillverkare att 

dess generiska läkemedel kan komma att bedömas såsom utbytbart mot det 

originalläkemedel som använts som referens i dess godkännandeprocess. Eftersom TLV i 

sin verksamhet utgår från denna bedömning och då generikaläkemedel i regel är billigare 

än originalläkemedlet är chansen stor att den generiska versionen av TLV kommer utses till 

"periodens vara". Vetskapen om att det generiska läkemedlet på apoteken i praktiken 

expedieras för patentskyddade indikationer eller förutsebarheten om densamma är dock inte 

tillräckligt för att kravet på subjektiv avsikt ska vara uppfyllt.  

Möjligheten att i situationen med "skinny labelling" upprätthålla ett patent på den andra 

medicinska indikationen gentemot generikatillverkare framstår således som begränsad då 

tillräcklig avsikt som krävs från dennes sida kan bli svår att bevisa. Huruvida konceptet 

med en så kallad "blue box" som beskrivits ovan, med information om läkemedlets 

ytterligare användningsområden, kan påverka bedömningen av huruvida tillräcklig avsikt 

föreligger är oklart. Standardtexten kan däremot sägas innehålla enbart en allmän 

upplysning om läkemedlets ytterligare användningsområden och uppmanar inte till någon 

specifik eller rekommenderad användning. Oavsett på vilket sätt standardtexten ska tolkas 

kan det dock konstateras att även om tillverkare av generiska läkemedel har ansvaret för att 
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patentskyddade indikationer utesluts från produktinformationen för att undvika intrång, så 

är innehållet i denna standardtext inget de kan påverka. Det framstår därför inte som rimligt 

att texten i sig kan ha någon avgörande betydelse för denna bedömning.  

Vad gäller frågan om medelbart intrång i EPC 2000-patent måste generikatillverkaren veta 

eller att det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart att det generiska läkemedlet är 

lämpat och avsett av slutanvändaren att användas för den patentskyddade indikationen. Det 

torde således kunna argumenteras för att vetskapen eller förutsebarheten om att 

tillverkarens generiska läkemedel kan komma att utses till "periodens vara" och därmed på 

apoteken även expedieras för patentskyddade indikationer, är tillräckligt för att medelbart 

intrång principiellt sett ska kunna göras gällande. Såsom redogjorts för ovan torde ond tro 

om slutanvändarens avsedda användning, i enlighet med avgörandet mellan Novartis v. 

Sun, även kunna fastställas om det exempelvis kan konstateras att tillverkningsvolymerna 

av det generiska läkemedlet väsentligt överstiger behovet av läkemedel för den godkända 

indikationen. Frågan är dock om en sådan granskning av volymen av levererade generiska 

läkemedel i förhållande till vad som krävs för att täcka användningen av den godkända 

medicinska indikationen kan tillämpas generellt. Till följd av det subjektiva element som 

bestämmelsen om medelbart intrång innefattar, kan det argumenteras för att 

försäljningsvolymen eventuellt enbart har betydelse när användningsområdet för den 

godkända medicinska indikationen, på samma sätt som i Novartis v. Sun, är avsevärt 

begränsat. I vilken utsträckning en svensk domstol vid bedömningen av det subjektiva 

rekvisitet generellt sett skulle beakta faktiska omständigheter som är kopplade till 

försäljningsvolymen av det generiska läkemedlet är således osäkert.      

Utifrån Novartis v. Sun skulle bevisad ond tro medföra långtgående skyldigheter för 

tillverkaren att vidta åtgärder för att förhindra att intrångsgörande användning uppstår. 

Möjligheten till "skinny labelling" utgör därmed inte en tillräcklig åtgärd från tillverkarens 

sida. Vad gäller läkarens fria förskrivningsrätt i Sverige skulle det exempelvis kunna 

medföra att tillverkaren särskilt måste informera behöriga förskrivare om det generiska 

läkemedlets begränsade användningsområde. När däremot generiska läkemedel till följd av 

det svenska systemet med obligatorisk generisk substitution expedieras för patentskyddade 

indikationer, blir det svårt att fastställa några konkreta åtgärder som tillverkaren kan vidta 
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för att förhindra intrångsanvändning. Att en svensk domstol skulle hålla tillverkaren 

ansvarig för intrång som denne överhuvudtaget inte kan påverka vore därför orimligt om än 

principiellt sett möjligt.  

Innan frågan om intrångsansvar i detta sammanhang uttryckligen behandlats och prövats i 

svensk domstol är det dock oklart vilket förhållningssätt som bör antas. Mot bakgrund av 

den svenska rättstraditionen som till stor del präglas av lagstiftning och förarbeten, framstår 

det dock inte som troligt att en svensk domstol, på samma sätt som domaren gjort i Warner-

Lambert v. Actavis, skulle uttala sig om eventuella lösningar på problemet utanför själva 

sakfrågan.  

5.2 Distributörens eventuella intrång 

I detta sammanhang avses med distributör en aktör som lagerhåller de läkemedel som sedan 

efter beställning levereras till enskilda apotek. Att dessa aktiviteter faller inom 

patenthavarens ensamrätt torde inte behöva diskuteras närmare eftersom distributören 

otvivelaktigt för ut eventuella intrångsgörande läkemedel på marknaden. För direkt intrång 

i EPC 2000-patent kan det vara svårt att fastställa att distributören tillhandahåller de 

generiska läkemedlen med subjektiv avsikt om att de ska användas för patentskyddade 

indikationer.  

Medelbart intrång i EPC 2000-patent kan möjligtvis göras gällande till följd av 

distributörens lagerhållning och leverans av generiska läkemedel som sedan på apoteken 

expedieras till patienten vid användning för patentskyddade indikationer. Vad gäller kravet 

på ond tro om slutanvändarens avsikt kan det dock vara problematiskt att fastställa att en 

distributör är medveten om den indikation för vilket läkemedlet förskrivits och expedieras 

för och kan följaktligen inte veta om det generiska läkemedlet som distribueras är avsett för 

en patentskyddad eller en icke-patentskyddad indikation. Avgörandet mellan Novartis v. 

Sun visar dock på att volymen av ett generiskt läkemedel som tillgängliggörs på marknaden 

i förhållande till vad som krävs för att täcka användningen av läkemedlet för dess godkända 

indikation kan ha betydelse för bedömningen av kravet på ond tro. Om distributören är 

medveten om att de lagerhållna och levererade volymerna överstiger behovet för den 
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godkända indikationen, kan det åtminstone antyda att tillräcklig vetskap om de faktiska 

förhållandena föreligger för att medelbart intrång ska kunna göras gällande. Såsom framgår 

i avsnitt 5.1 är det dock osäkert i vilken utsträckning en svensk domstol skulle bedöma det 

subjektiva rekvisitet i bestämmelsen om medelbart intrång på ett liknande sätt som i 

Novartis v. Sun. Eftersom distributörerna dessutom möjligtvis enbart agerar på uppdrag av 

generikatillverkaren, genom att tillhandahålla lagerplats för generiska läkemedel innan 

beställning från apoteken sker, kan det argumenteras för att tillräcklig vetskap inte kan 

göras gällande när distributörerna eventuellt inte själva beslutar om den lagerhållna 

volymstorleken.    

5.3 Läkarens eventuella intrång 

Det är framförallt i förhållande till den fria förskrivningsrätten som läkare kan framkalla 

intrång i patent på den andra medicinska indikationen. Att förskriva läkemedel utgör 

generellt sett inte en sådan åtgärd som skyddas av ensamrätten i 3 § st. 1 PL. Läkarens 

verksamhet undantas däremot inte uttryckligen från intrång och även om syftet med 

förbudet mot patent på medicinska förfaranden, som beskrevs i avsnitt 2.1, är att trygga 

läkarnas handlingsfrihet, utgör bestämmelsen enbart en begränsning av det patenterbara 

området.
161

 Det ska däremot poängteras att EPO uttalat att läkare i själva verket i princip är 

fria att vidta alla åtgärder som de anser lämpliga för att förebygga eller bota en sjukdom 

och att de vid dessa åtgärder inte ska hindras av patent.
162

  

I brist på ett uttryckligt undantag för läkarnas verksamhet är det dock principiellt sett 

möjligt att framförallt förskrivning av ett generiskt läkemedel för en patentskyddad 

indikation kan utgöra direkt intrång. I förhållande till EPC 2000-patent torde det inte vara 

svårt att fastställa läkarens subjektiva avsikt att läkemedlet ska användas för den 

patentskyddade indikationen när denne uttryckligen förskriver ett generiskt läkemedel för 

detta syfte. Möjligheten att upprätthålla patent på den andra medicinska indikationen 

gentemot läkare för sådan så kallad cross-label förskrivning, framstår således inte som 
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 Domeij 2000, s. 310. 

162
 G 2/08, OJ EPO 2010 s. 514, p. 5.3. 
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omöjligt i förhållande till EPC 2000-patent. En sådan tolkning har även argumenterats för i 

doktrin och torde utgöra en konsekvens av EPO:s antydan om att EPC 2000-patent 

tillhandahåller ett bredare skydd än swiss-type claim-patent, se avsnitt 2.3.2.
163

  

I avsaknad av praxis i detta hänseende är det dock svårt att säga hur en domstol skulle 

hantera frågan om läkarens ansvar. Frågan om det i nationell lag bör införas ett uttryckligt 

undantag från intrång för läkare i syfte att undvika konsekvenserna av en bred tolkning av 

skyddet för patent på den andra medicinska indikationen har diskuterats både i EPO:s 

praxis och i svenska förarbeten.
164

 Att dessa frågor lyfts fram av lagstiftaren tyder på att 

skyddet för de som förskriver läkemedel kan behöva utvecklas och förstärkas. Oavsett om 

direkt intrång kan göras gällande eller inte kan det dock argumenteras för att det 

läkemedelsrecept som tillhandahålls av läkaren enbart ger patienten tillgång till det 

receptbelagda läkemedlet ifråga.
165

 Huruvida det utgör en åtgärd som i 

patentlagstiftningens bemärkelse kan likställas med att bjuda ut eller föra ut den 

intrångsgörande produkten på marknaden är en fråga för domstol att pröva.  

Vad gäller frågan om medelbart intrång är det konsekvenserna av obligatorisk generisk 

substitution snarare än läkarens fria förskrivningsrätt som är av intresse. Läkaren kan 

visserligen, genom att motsätta sig utbyte, förhindra att det generiska läkemedlet försäljs 

för den patentskyddade indikationen, men att medelbart intrång ska kunna göras gällande 

till följd av att läkaren inte aktivt motsatt sig ett generiskt utbyte är inte rimligt. Så är i 

synnerhet fallet med tanke på att en sådan åtgärd enligt lag enbart får motiveras av 

medicinska skäl, se avsnitt 3.2.3. En läkare kan därför hävda att det inte ens var juridiskt 

möjligt att motsätta sig utbyte varför något ansvar för efterföljande överträdelser till följd 

av generisk substitution inte kan göras gällande. Med tanke på utnämningen av "periodens 

vara" som TLV utfärdar i sin verksamhet varje månad, framstår det inte heller som rimligt 

                                                 

163
 Se exempelvis Jaenichen m.fl., s. 272; Scassa, s. 54 och Sterckx, s. 8. Se även AIPPI (Q238) (Tyskland), s. 

6. 

164
 Se G 1/04, OJ EPO 2006 s. 334, p. 6.1; T 1020/03, OJ EPO 2007 s. 204, p. 16 och SOU 2006:80, s. 382-

384 (bilaga 12.1). 

165
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att kräva att läkare ska hålla sig uppdaterade och vara medvetna om och i vilken 

utsträckning ett originalläkemedel kan komma att bytas ut mot en generisk version. 

Dessutom skulle det kunna argumenteras för att det läkemedelsrecept som läkaren erbjuder 

och tillhandahåller patienten inte hänför sig till något väsentligt i uppfinningen varför 

bestämmelsens objektiva kriterier inte ens är uppfyllda.
166

 Det bör slutligen poängteras att 

även om det torde vara ovanligt att läkemedelsindustrin stämmer enskilda läkare, är 

förmodligen inte heller patentintrång en enkel sak för patenthavaren att bevisa med hänsyn 

till bland annat eventuell patientsekretess.  

5.4 Apotekarens eventuella intrång 

Expediering av ett generiskt läkemedel för en patentskyddad indikation omfattas utan 

tvekan av sådana åtgärder som innefattas i patenthavarens ensamrätt i enlighet med 3 § st. 1 

PL. Det är enbart beredningar på apotek av läkemedel enligt läkarens förskrivning i enskilt 

fall eller åtgärder med läkemedel som har beretts i sådana fall som uttryckligen undantas 

från intrång i enlighet med 3 § st. 3 p. 5 PL.  

I likhet med vad som beskrivits ovan måste apotekarens subjektiva avsikt att expediera 

läkemedlet för den patentskyddade indikationen fastställas. Det kan dock sägas att det inte 

alltid framgår av receptet för apotekaren när läkare förskriver läkemedel för vilken 

indikation läkemedlet förskrivs. Av den anledningen kan det bli svårt att bevisa någon 

subjektiv avsikt i detta hänseende.  

Liknande problem uppstår vad gäller frågan om medelbart intrång i EPC 2000-patent då 

apotekaren genom expedieringen av ett generiskt läkemedel erbjuder och tillhandahåller ett 

medel som i enlighet med bestämmelsen utgör något väsentligt i uppfinningen på så sätt att 

intrång kan göras gällande. I likhet med vad som sagts ovan kan kravet på ond tro vara 

svårt att fastställa om det inte framgår vilken indikation ett läkemedel förskrivs för. 

Apotekaren kan således hävda att denne inte var medveten om att det generiska läkemedlet 

som expedierats istället för originalläkemedlet är avsett för en patentskyddad indikation. 
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Huruvida det räcker att patienten uppmärksammar apotekaren om i vilket syfte läkemedlet 

ska användas eller om det kan krävas av apotekaren att ta reda på det är däremot oklart.  

Oavsett i vilken utsträckning vetskap och/eller avsikt föreligger, är apotekaren till följd av 

bestämmelserna om generisk substitution dessutom enligt lag skyldig att ersätta det dyrare 

originalläkemedlet med den billigare generiska versionen och detta oavsett för vilken 

indikation det förskrivits. Något ansvar för vare sig direkt eller medelbart intrång vid 

expediering av ett generiskt läkemedel för en patentskyddad indikation till följd av generisk 

substitution, torde således rimligtvis inte kunna hävdas.
167

 Det är dock oklart hur en svensk 

domstol skulle hantera en sådan situation varför eventuellt ansvar, som visserligen 

principiellt sett torde kunna göras gällande, i detta hänseende framstår som ovisst.  

5.5 Patientens eventuella intrång 

En patients användning av ett läkemedel skapar inte något ansvar i sig eftersom 

utnyttjandet inte sker yrkesmässigt. Såsom redogjorts för i avsnitt 4.3 är sådan användning 

dessutom uttryckligen undantagen från ensamrätten i 3 § st. 3 p. 1 PL. Såsom framgår ovan 

kan patientens användning däremot vara relevant i bedömningen av huruvida ansvar för 

medelbart intrång kan åläggas någon annan i distributionskedjan.
168

  

5.6 Myndigheternas eventuella intrång 

Vad gäller myndigheternas handlande så skulle det möjligtvis kunna argumenteras för att 

medelbart intrång i EPC 2000-patent föreligger till följd av de beslut som fattas av de 

berörda myndigheterna. LV:s beslut om försäljningstillstånd är nödvändigt för att generiska 

läkemedel ska kunna introduceras på den svenska marknaden. LV:s beslut om utbytbarhet 

och TLV:s bedömning av vilka läkemedel som ska ingå i förmånssystemet, liksom 

utnämningen av "periodens vara", bidrar även till en ökad användning av dessa generiska 

läkemedel. Då det får förutsättas att både LV och TLV har goda kunskaper om godkända 

indikationer, torde de förmodligen även vara medvetna om att generiska läkemedel till följd 
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av utbytbarhetsbesluten i praktiken kan komma att användas för patentskyddade 

indikationer. Det bör vara uppenbart för myndigheterna utifrån omständigheterna att 

intrångsgörande användning kommer att ske på så sätt att medelbart intrång bör kunna 

göras gällande. Såsom framgår i avsnitt 3.2.1 har det dock i praxis konstaterats att 

patentlagstiftningen inte ska beaktas vid utbytbarhetsbedömningen, varför åtminstone LV 

får anses handla i överensstämmelse med gällande lagstiftning.  

Vad gäller TLV:s verksamhet kan det dock ifrågasättas om det inte finns anledning att 

eventuellt tillämpa undantaget i 11 § läkemedelsförmånslagen i större utsträckning. Såsom 

framgår i avsnitt 3.2.2 innebär undantaget att ett generiskt läkemedel ska ingå i förmånerna 

endast för en viss indikation om det finns särskilda skäl. Även om TLV:s bedömning görs 

med utgångspunkt från ett samhälleligt och hälsoekonomiskt perspektiv, torde det kunna 

argumenteras för att det i deras verksamhet finns utrymme för att även ta hänsyn till patent 

på den andra medicinska indikationen. Avsaknaden av sådant hänsynstagande kan därför 

möjligtvis principiellt sett medföra intrångsansvar. Eftersom det är upp till TLV att 

utveckla praxis i detta hänseende kan framgång i en sådan talan däremot bli svårt att 

argumentera för när ett uttryckligt krav från lagstiftarens sida saknas. Till följd av både 

begränsade resurser och kunskap i patenträtt är det även osäkert hur en sådan praxis hos 

TLV skulle fungera i praktiken.   

Huruvida ansvar kan göras gällande utifrån andra regelverk, såsom exempelvis 

skadeståndslagens (1972:207) 3 kap. 2 §, är en intressant fråga att lyfta fram i detta 

sammanhang, även om det inte särskilt berörs i denna framställning. Vidare bör det kunna 

argumenteras för att staten, som utformat lagstiftningen på ett sätt som skadar det 

patenträttsliga egendomsskyddet, genom en skadeståndstalan bör kunna hållas ansvarig.  
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6. Avslutande reflektioner 

Huruvida patent på den andra medicinska indikationen kan beviljas är inte längre något 

som kan ifrågasättas. Däremot kan det ifrågasättas om kraven för att fastställa direkt intrång 

är alltför långtgående. Att å ena sidan tillåta patent på den andra medicinska indikationen 

samtidigt som höga krav på avsikt i intrångsbedömningen tillämpas, kan medföra att 

patenten i praktiken blir svåra att upprätthålla. Mot bakgrund av vad som redogjorts för i 

denna framställning gör sig dessa problem särskilt gällande när patentskyddade indikationer 

genom möjligheten till "skinny labelling" uteslutits från produktinformationen. Att 

bestämmelsen om medelbart intrång i sådana situationer är ett mer användbart verktyg i 

syfte att motverka intrång bekräftas i Novartis v. Sun.  

Mot bakgrund av hur patentlagstiftningen är utformad framstår det dock som något 

förvånande att kraven på avsikt för att direkt intrång ska föreligga i patent på den andra 

medicinska indikationen är högre än kraven för medelbart intrång. Huruvida detta 

förhållningssätt av en svensk domstol skulle bedömas som förenligt med svensk 

rättstradition, som till stor del präglas av lagstiftning och förarbeten, är således inte helt 

självklart. Till följd av arbetet med att ytterligare harmonisera den europarättsliga 

patenträtten och för att tydligt balansera de olika aktörernas intressen i detta sammanhäng, 

är det dock viktigt att dessa frågor bedöms på ett likartat sett oavsett jurisdiktion. Eftersom 

länderna i Europa i stor utsträckning präglas av olika regelverk för hälsa och sjukvård är det 

däremot nödvändigt att tillhandahålla viss grad av flexibilitet i bedömningen.     

Vidare är det oklart i vilken utsträckning patenten kan upprätthållas beroende på vilken 

kravformulering som använts vid patenteringen. Trots att det framstår som rimligt att patent 

som skyddas med processkrav respektive produktkrav upprätthålls och skyddas i olika 

omfattning, framstår det inte som optimalt att patent som avser att skydda samma sak 

åtnjuter olika skydd. Såsom redogjorts för i denna framställning var det inte heller 

lagstiftarens avsikt när den nya kravformuleringen infördes. Kravformuleringen för Swiss-

type claim-patent har dock en särskild utformning som innebär att det är på vilket sätt 

läkemedlet kommer att användas som utgör en nyhet och inte framställningsmetoden i sig. 

För att undvika att patenthavaren går miste om möjligheten att upprätthålla sitt patentskydd 
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kan detta möjligtvis motivera att swiss-type claim-patent i en intrångssituation inte strikt 

behandlas som förfarandepatent. Det torde således förutsätta att domstolen som har att 

pröva intrångsfrågan intar en flexibel och ändamålsenlig tolkning till förmån för dess 

upprätthållande. Frågan är dock om och på vilket sätt det i sin tur skulle kunna påverka 

konkurrenternas möjligheter att angripa patentens ursprungliga patenterbarhet i förhållande 

till framförallt förbudet mot patent på medicinska förfaranden.  

Oavsett i vilken utsträckning swiss-type claim-patent och EPC 2000-patent kan 

upprätthållas, kvarstår det faktum att intrång i patent på den andra medicinska indikationen 

i Sverige i praktiken till stor del uppstår som en konsekvens av det offentligfinansierade 

läkemedelsförmånssystemet. I likhet med vad som framkommer i Warner-Lambert v. 

Actavis är intrångsfrågan därför i första hand inte ett patenträttsligt problem utan snarare ett 

problem vad gäller den svenska hälsolagstiftningens bristande förenlighet med det 

europarättsliga patentsystemet. Att rättsläget framstår som oklart är inte enbart ett problem 

för patenthavare utan påverkar oundvikligen även andra aktörers handlanden och 

framförallt generikatillverkarens vilja att introducera sina produkter på en marknad där det 

är osäkert i vilken utsträckning intrångsansvar riskeras. Dessutom framstår det inte som 

hållbart att ett sådant intrångsansvar kan åläggas en aktör för något denne inte rimligen kan 

påverka.  

Såsom framgår ovan uppstår intrång i Sverige som ett resultat av bestämmelserna om 

obligatorisk generisk substitution samt till följd av det svenska subventionssystemets 

uppbyggnad eftersom det i dessa sammanhang varken tas hänsyn till skillnad i godkända 

indikationer eller till patentlagstiftningen. Till skillnad mot Storbritannien med främjande 

av riktlinjer till behöriga förskrivare skulle därför en motsvarande lösning i Sverige 

möjligtvis behöva inriktas på de svenska myndigheternas verksamhet. Såsom framgår ovan 

tycks det framförallt vara TLV:s bedömningar och konsekvensen av det produktbaserade 

förmånssystemet som utifrån gällande rätt orsakar problemen. Huruvida 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 indikation är däremot oklart.  
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Det ska dock tilläggas här att lagstiftarens vilja att ändra på ett system som uppenbarligen 

besparar staten flera miljarder kronor per år inte torde vara något som prioriteras. I takt med 

större fokus på kostnadsbesparingar i exempelvis hälso- och sjukvård riskerar ett system 

som det svenska, som i praktiken tenderar att försvaga skyddet för patent på den andra 

medicinska indikationen, att leda till att läkemedelsföretag inte längre är villiga att göra 

avgörande investeringar för fortsatt industriell utveckling. Den läkemedelsindustri som för 

något decennium sedan var en stor konkurrenskraftig industriell verksamhetsgren i Sverige 

är fortsatt på nedgång. Önskemålet att upprätthålla en kraftfull patentportfölj, som är en 

viktig värdeskapande faktor för att kunna driva en framgångsrik organisation inom 

läkemedelsbranschen, underlättas inte av risken för såväl avsiktliga som oavsiktliga intrång 

i patent på den andra medicinska indikationen.  

I en värld med ständigt ökade behov av patientsäkra och beprövade läkemedel i syfte att 

upprätthålla god folkhälsa och tillgång till kvalificerade botemedel mot sjukdomar, bör det 

vara av vikt att inte incitamenten för innovativ verksamhet för nya användningsområden av 

läkemedelssektorn försvagas. Patenträttsinskränkande faktorer som stimulerar risken för 

intrång påverkar sannolikt även i ett större perspektiv såväl den industriella utvecklingen i 

stort liksom möjligheterna för ett relativt litet land som Sverige att hävda sig och ge 

möjlighet till samarbete med bolag i andra länder. En sådan utveckling kan i förlängningen 

vara hämmande för såväl landets handelsbalans som dess generella ekonomiska utveckling. 

Av den anledningen är det viktigt att lagstiftaren finner en långsiktig lösning på balansen 

mellan patenthavarens rättigheter, andra tillverkares möjligheter att konkurrera på ett 

effektivt sätt, samt intresset av att erbjuda kvalitativa läkemedel till en rimlig kostnad. Det 

är således ytterst till stor del en politisk fråga i vilken utsträckning patent på den andra 

medicinska indikationen ska upprätthållas i Sverige. Det torde dock stå klart att ett 

offentligfinansierat system som kan sägas uppmuntra till intrång i giltiga patent inte kan 

överleva för all framtid.  
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