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Samverkansregler med industrin

Samarbete mellan hälso- och sjukvården och
industrin är en förutsättning för sjukvården för att
förbättra behandlingar och metoder. För att detta
samarbete ska fungera optimalt har
samverkansregler tagits fram, som avser att
tillgodose alla parters intressen. Den gällande
överenskommelsen har gemensamt tagits fram av
Sveriges kommuner och landsting (SKL),
Läkemedelsindustriföreningen (LIF), den
medicintekniska och laboratorietekniska industrin
och började gälla 2014.

Reglerna finns att läsa i sin helhet på SKLs
hemsida. Västerbottens läns landsting har tagit
fram ett dokument för tillämpning av reglerna.
Länk till båda dessa dokument finns på Linda
under vård/läkemedel/dokumentmapp. Vi vill här
ta upp några punkter av vad som är tillåtet
respektive inte tillåtet vid vanligt förekommande
kontakter med industrin. Utgångspunkten är att all
samverkan ska vara dokumenterad, öppen för
granskning, rimlig och ska tillföra alla
samverkande parter nytta.

Reglerna gäller alla medarbetare inklusive högre
befattningshavare inom hälso- och sjukvården. Det
gäller all vård som finansieras offentligt, d.v.s.
även om den är privat. Grundregeln är att
arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas
fortbildning och kompetensutveckling och
ansvarar för kostnaderna av dessa. Samverkan ska
utgå från hälso- och sjukvårdens verksamhet och
patientens behov, vara transparent, måttfull och all
eventuell ersättning ska vara rimlig. All samverkan
där någon form av ersättning förekommer ska vara
skriftligt dokumenterad och bevaras.

Produktinformation
Vid produktinformation ska inbjudan alltid gå till
verksamhetschefen eller den person
verksamhetschefen utsett. Kopia av detta kan gå
till enskilda medarbetare. Deltagarna ansvarar
själva för att inhämta arbetsgivarens godkännande.
Produktinformationen ska företrädesvis ske till
grupp av medarbetare på mottagarens arbetsplats
och på arbetstid. Industrin får erbjuda en måttfull
måltid vid sådana tillfällen.

Sammankomster arrangerade av industrin
Vid dessa ska det vetenskapliga och
yrkesinriktade programmet vara den
dominerande delen. Sammankomsterna måste ha
en koppling till företagets egna
verksamhetsområden. Av inbjudan ska framgå
syfte, innehåll och omfattning och de eventuella
kostnaderna företaget avser stå för. Om
produktinformation förekommer ska det tydligt
framgå i inbjudan. Normalt ska
sammankomsten ske på deltagarnas arbetsplats
eller åtminstone på samma ort eller så nära som
möjligt. Deltagarna får inte erbjudas arvode.
Industrin får bekosta lokal, föredragshållare,
studiematerial och måttfulla måltider. Alkohol
ska ske restriktivt och sprit får aldrig
förekomma. Sociala aktiviteter får inte
finansieras av företaget. Resor eller logi får inte
heller bekostas av industrin eller begäras av
enskilda deltagare.

http://linda.vll.se/vard/lakemedel/dokumentmapp


MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS

Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser, disputationer och
andra evenemang av medicinskt intresse i hela Västerbotten – bidrag
mottages tacksamt!
När inte annat anges är platsen NUS

Sammankomster arrangerade av hälso- och
sjukvården
För att industrin ska ha möjlighet att delta som
sponsor förutsätts att innehållet är vetenskapligt
och yrkesinriktat och har koppling till företagets
verksamhet. Sponsring innebär ett ekonomiskt stöd
till sammankomsten och får aldrig vara större än de
faktiska utgifterna. Sponsring innebär även en
motprestation såsom utställningsplats,
produktdemonstation eller liknande. Det
ekonomiska utfallet ska redovisas inom 6 månader.
Sponsring får inte förekomma av sjukvårdens
ordinarie verksamhet såsom internutbildning eller
planeringskonferenser. Industrin får arrangera eller
sponsra sammankomster i andra länder endast om
majoriteten av deltagarna inte kommer från
Sverige.
Den europeiska läkemedelsindustriföreningen
beslutade att från 2015 är alla värdeöverföringar
offentliga och de ska öppet redovisas av företagen.

Konsultuppdrag
Deltagande i forskningsprojekt, utbildning,
konferenser och rådgivande organ bör normalt vara
ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är som
konsult ska det betraktas som bisyssla. Deltagande
i s.k. advisory board får aldrig syfta till att påverka
deltagarna. Uppdraget ska vara skriftligt mellan
medarbetare, arbetsgivaren och företaget.
Ersättningen ska vara skälig och göras till
arbetsgivaren. Inga andra ersättningar eller gåvor
får förekomma.

Samarbetsprojekt
Samverkan i projektform för att förbättra
patientstöd, höja vårdkvalitén eller på annat sätt
bidra till ökad patientnytta ska tecknas skriftligt
mellan företaget och sjukvårdsenheten och inte
med enskild medarbetare. Båda parter ska bidra
med resurser och en projektplan ska upprättas där
det bl.a. ska framgå hur projektet kommer att
redovisas. Förutsättningar för kliniska prövningar
regleras i särskild ordning.

Bertil Ekstedt
Informationsläkare
Läkemedelskommittén

CALENDARIUM

V 14
Fredag 6 april 9.00 - 12.00
Aspekter på fysisk aktivitet vid Rheumatoid
artrit. Associationer med inflammation och
kardiovaskulära riskfaktorer. Disputation
Kristina Hörnberg
Vårdvetarhuset, aulan
Inst för folkhälsa och klinisk medicin

V 15
13 april 08:30-11:30
Vidareutbildning för distriktsläkare (VUB)
Fullmäktigesalen, Landstingshuset +
videouppkoppling
Målgrupp: Distriktsläkare
Sista anmälningsdag 2018-04-09 på
utbildningsportalen

PÅMINNELSE!

Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden den 1 juni 2018.

Tag ställning till om patienten ska fortsätta med paracetamol och i så fall
ändra till annat alternativ av paracetamol.
Kom ihåg att ändra i Pascal då många dospatienter står på Alvedon 665 mg.


