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TILLÄGG TILL AVTAL OM SAMVERKAN MELLAN
MEDICINTEKNISKA OCH DIAGNOSTISKA FÖRETAG OCH
SJUKVÅRDSPERSONAL/FORSKARE

BAKGRUND
Detta är ett tillägg till det gällande avtalet mellan SLF, SINDIF och Sveriges
Kommuner och Landsting. Det syftar till att beskriva beslutsnivåer och andra rutiner
för tillämpandet av det nationella avtalet mellan SLF, SINDIF å ena sidan och SLL
och Karolinska Institutet å andra sidan.

Rutiner kring informations-/utbildningsaktiviteter
Överenskommelsen om information och utbildning träffas för SLL:s räkning av
verksamhetschef och av prefekt för KI:s del.
Sjukvårdspersonal och forskare som deltagit i vetenskapligt möte eller kongress
utomlands skall upprätta kongressrapport. Denna rapport skall tillhandahållas
huvudmannen och på begäran tillställas det medicintekniska företaget i fråga.

Regler för deltagande i informations/utbildningsaktivteter för medarbetare som är
avropsbehöriga
Av nationella avtalet framgår att om sammankomst äger rum vid tiden då offentlig
upphandling förbereds eller genomförs avseende produkter som erbjuds av de företag
som arrangerar eller medverkar i sammankomsten, skall SLL/KI svara för samtliga
kostnader för de deltagande medarbetare som på något sätt är inbegripna i
upphandlingsprocessen, om inte annat regleras av upphandlingskontrakt. Med sådana
medarbetare avses, förutom upphandlare, de som i egenskap av sakkunniga, referensanvändare eller liknande, tar befattning med framtagande av förfrågningsunderlag,
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anbudsinfordran eller utvärdering av anbud vid en planerad eller pågående
upphandling. De berörda medarbetarna får i sådana fall endast delta i sammankomsten
om det är oundgängligen nödvändigt för deras fortbildning/utbildning för handhavande av produkterna i deras verksamhet.
När det gäller avropsbehöriga deltagande under kontraktstiden får SLL/KI utfärda
särskilda regler med hänsyn till de villkor för avrop, som ramavtalet innehåller. Detta
innebär för SLL och KI bl.a. att t.ex. sjukvårdspersonal såsom läkare, sjuksköterskor
m.fl., som har behörighet att göra beställningar av varor och sjukvårdsartiklar för
dagligt eller rutinmässigt bruk normalt inte skall omfattas av reglerna i föregående
stycke under kontraktstiden.

Referenskund
Beslut om att SLL eller KI enheter skall användas som referenskund fattas av
landstingsdirektör respektive rektor.
Begreppet referenskund får av medicintekniskt företag endast användas i de fall
överenskommelse skett i enlighet med detta avtal.

Föredragshållande – konsultuppdrag – Advisory board-uppdrag
Sjukvårdspersonal/forskare som besitter spetskompetens kan delta som föreläsare och
föredragshållare vid vetenskapliga möten inom och utom landet eller i andra
konsultuppdrag där vårdens/akademins expertis behövs. Deltagande i sådan aktivitet
kräver att verksamhetschefens/prefektens chef skriftligen har godkänt
överenskommelse mellan berörd läkare och berört medicintekniskt företag. Av
nämnda överenskommelse skall den ersättning som utgår till föredragshållaren samt
hur densamma utbetalas framgå.

Deltagande i advisory boards och liknande kräver, för SLL:s del, att
landstingsdirektören skriftligen har godkänt överenskommelsen mellan berörd
sjukvårdspersonal/forskare och berört medicintekniskt företag och för KI:s del lämnas
godkännandet av rektor. Av nämnda överenskommelse skall den ersättning som utgår
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samt hur densamma utbetalas framgå. Deltagande i advisory boards, gällande
marknadsföring av medicintekniska produkter, bör som regel inte förekomma.

SLL och KI kommer att använda samma praxis gällande ersättningars storlek och
utbetalning som tillämpas för motsvarande avtal med Läkemedelsindustriföreningen.

Inbjudan
Medicintekniskt företag som önskar tillhandahålla terapiinriktad utbildning eller
erbjuder deltagande i vetenskapligt möte inom Sverige skall i god tid före den
planerade utbildningen/vetenskapliga mötet översända inbjudan till
verksamhetschefen eller dennes utsedde kontaktperson.
Om företagets inbjudan avser deltagande i vetenskapligt möte eller kongress
utomlands, skall inbjudan tillställas sjukhusdirektörer respektive närsjukvårdschefer
eller chefer för länsövergripande verksamheter inom Stockholms Läns
sjukvårdsområde för SLL:s del och rektor såvitt avser KI. Det är sedan nämnda
personer som efter interna överläggningar avgör om behov att deltaga föreligger och
vem/vilka som skall deltaga från SLL/KI. Därefter, under förutsättning av deltagande,
träffas överenskommelse mellan företagen och SLL/KI.

Sjukvårdshuvudman, verksamhetschef och verksamhetschefs chef
Med verksamhetschefs chef avses i detta avtal för SLL:s del sjukhusdirektör för alla
sjukhus utom Karolinska Universitetssjukhuset, där divisionschef är
verksamhetschefens chef. För närsjukvården är verksamhetschefs chef
närsjukvårdschef eller chef för länsöverskridande verksamheter inom Stockholms
Läns sjukvårdsområde (SLSO). För KI:s del utgör prefekt verksamhetens chef och
rektor är prefektens chef.
Sjukvårdshuvudmannens befogenheter enligt detta avtal utövas av landstingsdirektör
och för KI:s del utövas motsvarande befogenheter av rektor.
Ovan angivna personer äger rätt att sätta annan i sitt ställe.
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Detta tillägg gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på ett år. Uppsägning
skall ske skriftligen.
Denna text har upprättats i fyra exemplar, varav envar part tagit ett.
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