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Landstingsstyrelsen

Avtal om samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskare

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Förslag till avtal mellan å ena sidan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Sveriges Läkarförbund samt Vårdförbundet och å andra sidan Läkemedelsindustriföreningen,
LIF.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna avtal om samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskare

Syftet med föreliggande avtalsförslag är att skapa enighet om ett betydligt stramare förhållningssätt vad gäller kontakterna mellan läkemedelsindustrin, landstinget, Karolinska Institutet och de anställda. Eftersom många anställda har kombinationstjänster med ansvar inom
både Karolinska Institutet och landstinget är det av största vikt att samma grundprinciper
för samverkan med läkemedelsindustrin tillämpas inom båda dessa organisationer. Privata
vårdgivare som utför vård på landstingets uppdrag kommer att åläggas att följa motsvarande regler i de vårdavtal som sluts med landstinget.

Bilaga
Avtal mellan å ena sidan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Sveriges Läkarförbund samt Vårdförbundet och å andra sidan Läkemedelsindustriföreningen, LIF om
samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskare.
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Avtalsförslaget betonar att det är nödvändigt med ett samspel mellan sjukvård, forskning,
utbildning och läkemedelsindustrin. Men eftersom arbetsgivaren har ansvar för att medarbetarna får vidareutbildning är det arbetsgivaren som ska planera utbildningsbehovet. Själva
utbildningen kan däremot gärna ske i samverkan med ett eller flera läkemedelsföretag.
Verksamhetschefen skall avgöra när och under vilka former som medarbetare ska
kunna delta som inbjudna gäster på kongresser och liknande sammanhang som läkemedelsindustrin arrangerar. Landstinget eller/och Karolinska Institutet skall då stå för åtminstone hälften av kostnaden för resa, kost och logi. Avtalet bygger också på att det alltid är
den lokala chefen som ska avgöra när den egna verksamheten eller en medarbetare skall
delta i aktiviteter, till exempel utbildning, studieresor, seminarier och expertmedverkan,
tillsammans med läkemedelsindustrin. Grunden för detta skall vara verksamhetens behov.
Avtalet reglerar vidare hur och när läkemedelsföretagen kan ägna sig åt produktinformation
på arbetsplatserna, samt när och hur ett läkemedelsföretag kan anlita en expert, till exempel
som föreläsare.
Avtalsförslaget konkretiserar och kompletterar det övergripande avtal som nationellt förhandlats fram mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 4 juni 2004 föreslagit landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta att anta avtalet.
Frågan om hur relationerna mellan sjukvårdspersonal/forskare och läkemedelsindustrin bör
vara utformade så att de inte skadar förtroendet hos i första hand allmänheten är av stor
vikt. Den debatteras ofta, inte minst den senaste tiden. Från landstingets sida har därför ett
initiativ tagits till att se över regelverket vilket nu har lett fram till ett avtalsförslag (bilaga).
Sedan länge förekommer ett viktigt samarbete mellan läkemedelsindustrin, sjukvården och
akademin på många områden. Detta samarbete är betydelsefullt för alla parter samt för
patienterna. Enligt författningar och god affärssed är industrin skyldig att informera om sina
produkter, deras egenskaper, verkningar och lämplig användning samt biverkningar. För att
använda läkemedlen på rätt sätt har sjukvården ett motsvarande behov av sådan information om läkemedlen. Samarbetet utgör vidare ett viktigt led i sjukvårdspersonalens fortbildning och ger ökade möjligheter till medverkan i forskning och utveckling på läkemedelsområdet.
Inom sjukvården får sjukvårdspersonalen löpande en bred kunskap om läkemedlens egenskaper och kliniska användning, där kunskap måste återföras till läkemedelsföretagen för
att ge underlag för utveckling av såväl befintliga som nya läkemedel.
Karolinska Institutet har på motsvarande sätt en viktig roll att spela i utvecklandet av nya
läkemedel och det korrekta användandet av existerande läkemedel. Eftersom dessutom
många experter har kombinationstjänster med ansvar både inom landstinget och institutet är
det mycket angeläget att samma grundprinciper för samverkan med läkemedelsindustrin
tillämpas.
Syftet med den överenskommelse som nu träffats är att tillhandahålla regler, som skall tillförsäkra att samarbetet bedrivs med bibehållen trovärdighet och i enlighet med gällande
rättsliga och etiska regler. Parterna är ense om att en fungerande samverkan mellan sjukvården, akademin och läkemedelsindustrin är av stor vikt för patienterna. Det är därför
synnerligen angeläget att samarbetet sker i lagliga och etiska former, där parterna bibehåller
full trovärdighet och integritet.
En sådan samverkan måste bygga på bland annat ett informationsutbyte som karaktäriseras
av objektivitet och som kvalitetssäkrats i former som parterna är överens om. En sådan
samverkan skall också ske med full transparens och insyn från de berörda parterna.
Privata vårdgivare kommer i samband med tecknande av vårdavtal att åläggas att följa
reglerna i föreliggande avtal.
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Avtalet reglerar inte de kliniska läkemedelsprövningarna eftersom detta redan finns reglerat
i avtal mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen. En särskild översyn
kommer att göras om utformning och tillämpning av detta avtal inom SLL/KI.
Parallellt med landstingets framförhandlande av föreliggande avtal har även landstingsförbundet förhandlat med läkemedelsindustrin. De två avtalen är i allt väsentligt materiellt lika men i landstingets avtal finns, av naturliga skäl, arbetsgivaraspekter mer tydligt beaktade.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 juni 2004.

