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Landstingsstyrelsen

Tillägg till avtal om samverkan mellan medicintekniska och diagnostiska företag och sjukvårdspersonal/forskare

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till tillägg till nationell överenskommelse om samverkansformer mellan Sjukvårdens leverantörsförening (SLF),
Svensk Instrument och Diagnostiska Förening (SINDIF) och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL).

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna överenskommelse mellan Sjukvårdens leverantörsförening, Svensk
Instrument och Diagnostiska Förening och sjukvårdspersonal och forskare
att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna överenskommelsen
att uppdra åt landstingsdirektören att utreda förutsättningarna för hur ersättningen till
enskilda befattningshavare för uppdrag de utför ska kunna ske på ett sätt som stödjer
syftet med överenskommelsen.
Sedan år 2005 finns en nationell överenskommelse med SLF, SINDIF och SKL om
samverkan med sjukvårdspersonal och forskare. I avtalet regleras bland annat frågor
som rör informations- och utbildningsinsatser med tillhörande inbjudningar. Dessut-
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om regleras hur vårdpersonal bör förhålla sig till föredragshållande, konsultuppdrag
och s k advisory-board-uppdrag.
Nu finns en ny nationell överenskommelse som trädde i kraft den 1 april 2007. Den
ger ett visst utrymme för att delta i sociala aktiviteter vid konferenser och att inbjudningar i vissa fall kan sändas direkt till sjukvårdspersonal och forskare.
I bifogade tillägg till överenskommelsen görs en lokal anpassning till förhållandena i
Stockholms läns landsting och på Karolinska Institutet.
Landstingsstyrelsen anser tillägget till avtalet är väl anpassat och att det bör godkännas. Det är viktigt att arvoden redovisas på ett öppet sätt och att reglerna följs upp.
Landstingsdirektören ges därför i uppdrag att utreda hur ersättningen till den enskilde
befattningshavaren - för uppdrag de utför enligt överenskommelsen - ska kunna ske
på ett sätt som stödjer syftet med överenskommelsen.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 20 augusti 2007 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna överenskommelse
mellan Sjukvårdens leverantörsförening, Svensk Instrument och Diagnostiska Förening och sjukvårdspersonal och forskare, att ge landstingsdirektören i uppdrag att
underteckna överenskommelsen.
Sedan 2005 föreligger en överenskommelse mellan SLF, SINDIF och SKL. Denna
överenskommelse har omförhandlats under 2007 och trädde i kraft 1 april detta år.
Ett tillägg till denna överenskommelse omfattande Karolinska Institutet och SLL om
vilket alla parter är överens har nu tagits fram. Tillägget beskriver beslutsnivåer och
andra rutiner för tillämpandet av den nationella överenskommelsen.
De rutiner som regleras i grundavtalet rör informations- och utbildnings- insatser
med tillhörande inbjudningar. Tillika regleras hur man bör förhålla sig till föredragshållande, konsultuppdrag och advisory-board-uppdrag. Begrepp som sjukvårdshuvudman, verksamhetschef och verksamhetschefs chef definieras liksom begreppet
referenskund.
Förvaltningens synpunkt är att den nya nationella överenskommelsen innehåller ett
antal välgrundade anpassningar till praktisk vardag så som att det ges visst utrymme
för sociala aktiviteter och i vissa reglerade sammanhang kan inbjudningar sändas
direkt till vårdgivare/forskare. Med föreliggande lokalt tillägg till nationell överenskommelse är det förvaltningens övertygelse att man på ett adekvat och praktiskt sätt
kan hantera relationen mellan näringslivet och medarbetarna inom Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 17 oktober 2007.

