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Carle, Fredrik [JACSE]

From: Carle, Fredrik [JACSE]
Sent: den 6 april 2017 11:09
To: 'socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se'
Subject: Beslut om viktig kanal för kliniska studier i Sverige

Importance: High

Hej Gabriel, 
 
Mitt namn är Fredrik Carle och jag skriver till dig i hopp om att få din hjälp att ta bort ett stort hinder för svensk 
läkemedelsforskning. 
 
Ärendet i stort gäller att åter öppna en ytterst relevant kanal för inklusion av patienter i kliniska studier för hela 
den forskande läkemedelsbranschen. Kanalen i fråga är Google och Googles egna annonseringslösning som 
heter AdWords.  
 
AdWords fungerar förenklat så att en annonsör väljer ut vilka sökord som den vill synas på. Därefter skriver 
denne en annons som är relevant för sökordet/sökorden och kopplar annonsen till en hemsida som också är 
relevant för sökorden. Detta skickas till Google för godkännande då Google själva vill säkerställa att hela flödet 
följer Googles egna policys och regler. I granskningen ingår även att allt från sökord till hemsida är relevant 
dvs faktiskt talar om samma sak. Google är mycket måna om att visa bra och rättvisande resultat så även de 
köpta platserna rankas tydligt på innehåll och inte bara pengar. 
 
Just för kliniska prövningar passar AdWords extremt bra då Google kan para ihop personer som aktivt visar 
intresse för / ställer frågor om mycket specifika sjukdomar med öppna kliniska studier på området. Vid en 
jämförelse med t ex annonsering i tidningar så finns således mycket större möjlighet att hitta även mycket små 
patientgrupper i ett litet land som Sverige. 
 
På grund av detta har flera EU-länder redan skickat sitt godkännande till Google för att öppna upp denna kanal. 
Länderna i fråga är: Belgien, Nederländerna, Frankrike, Irland, Tyskland, Storbritannien och Italien. 
 
Google har ju ett globalt ansvar och med hänvisning till läkemedelsbranschens etiska regler införde man år 
2014 en policy där denna kanal är generellt stängd tills ett land själva väljer att öppna den. Här kan ni se 
Googles policy som den ser ut idag och som vi önskar att ni hjälper oss korrigera:  
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176031?hl=sv&ref_topic=1626336 
 
Innan 2014 var kanalen öppen och godkänd för användning också av Svenska myndigheter. För att öppna upp 
detta önskar sig Google ett formellt utlåtande från ansvarig svensk myndighet och det är just därför jag nu 
vänder mig till dig. 
 
Jag har hitintills varit i kontakt med följande myndigheter: 

1. Läkemedelsverket,  där har jag pratat med Gunilla Andrew-Nielsen. Hennes svar är att detta är Centrala 
Etikprövnings Nämdens beslut men att Läkemedelsverket anser att Sverige bör läggas till som ett 
undantag då det inte handlar om någon produktbunden marknadsföring. 

2. Centrala Etikprövnings Nämnden, kontakt Jörgen Svidén. Svaret är att Nämdens uppgifter är noggrant 
uttryckta i etikprövningslagen och att de således inte äger frågan. 
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3. Vetenskapsrådet, kontakt Jenny Skogsberg. Svaret är att ansvaret för att skapa detta utlåtande inte ligger 
på vetenskapsrådet men att de anser det mer än önskvart att en sådan skrivelse framställs. Notera att att 
VR tidigare gav ut det godkännande som gällde digitala kanaler och kliniska studier (från 2002) men de 
anser inte längre att de har beslutande rätt i ärendet. 

4. Post och Telestyrelsen, Kontakt Verksjurist Per Andersson. Detta ligger inte inom ramen för PTS tillsyn 
och mandat. 

5. LIF, Anders Blank. De forskande läkemedelsbolagens intresseorganisation ser att en möjlig användning 
av Adwords som annonserings kanal signifikant skulle öka Sveriges attraktion som studie-land då vår 
största svaghet är vår lilla population dvs att det är svårt att hitta personer som fyller specifika 
inklusions kriterier. 

 

Med bakgrund i denna nu relativt långa lista kontaktar jag dig i förhoppning att du kan hjälpa mig hitta och vid 
behov ge mandat till en myndighet att besluta i detta tillsynes triviala ärende (Google behöver bara ett utlåtande 
att Sverige godkänner en kanal som varit godkänd och praxis fram tills Google själva ändrade sin policy). 
 
Jag har upprättat en kontakt med Googles policy och legal avdelning i ärendet och de är förberedda på att detta 
är ert beslut. Om och när det blir dags att gå vidare med detta så är de redo att stödja oss. 
 
Jag ser fram emot att höra av er så snart som möjligt. 
 
Stort tack på förhand! 
 
Fredrik Carle 
Senior IT Analyst (Nordics/Baltics) 

 
Staffansv 2, 19184 Sollentuna, Sweden 

Mobile +46 72-7251973 
Office +46 8 626 5287 
Mail: fcarle@its.jnj.com  
 
Confidentiality Notice: This e-mail transmission is confidential and may be privileged information that is intended only for the individual or 
entity named in the e-mail address. If you are not the intended recipient and believe you have received this e-mail transmission in error, 
please reply to the sender, so that we can arrange for proper delivery, and then please delete the message from your inbox. The 
unauthorized use, dissemination, distribution or reproduction of this e-mail, including attachments, is prohibited and may be unlawful. 
Receipt by anyone other than the intended recipient(s) is not a waiver of any attorney/ client or other privilege. Thank you 

_ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___ 
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• Till Gabriel Wikström via registrator  
• I princip all post och e‐post till regeringen och Regeringskansliet blir allmän handling. Det innebär bland 
annat att allmänheten och massmedia har rätt begära att få ta del av innehållet. 


