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Läkares relationer till läkeme-
delsindustrin är ett populärt och åter-
kommande tema i massmedierna.
Även Läkartidningen har under se-
nare år haft anledning att flera gång-
er belysa problemen och försöka
klargöra vilka regler som gäller och
vad läkarkåren bör se upp med vid
dessa kontakter.

Det som oftast uppmärksammas
är de flagranta övertrampen, som
dessbättre inte förefaller vara så van-
liga. I höstas togs t ex upp ett fall där
ett företag erbjöd läkare sprit eller
vin för deltagande i ett möte om al-
koholistvård (!). Uppmärksamheten
fick dock företaget att backa.

Ett besvärligare problem är troli-
gen de mer subtila försök som från
industrins sida görs för att på olika
sätt påverka läkare. Det kan – som
framgår av veckans reportage på si-
dan 685 – också vara svårt att odis-
putabelt avgöra var gränsen till det
otillbörliga går.

Åtskilligt har dock gjorts för att
underlätta för industrin, läkarna och
huvudmännen att hålla rågångarna
klara i det samarbete som parterna är
ense om måste finnas på området. I
botten finns förstås rättsliga regler
såsom arbetsrättens bestämmelser
samt brottsbalkens korruptionsbe-
stämmelser.

Detta har dock inte ansetts räcka.
Läkarförbundet understryker i sin
vägledning för »Läkares uppdrag för
läkemedelsindustrin» att läkaryrket
ställer speciella krav på den enskilde
läkarens integritet. Engagemang för
industrin måste värderas från denna
utgångspunkt.

Detta är bl a bakgrunden till att
förbundet ställt sig bakom den över-
enskommelse som träffats mellan lä-

kemedelsindustrins företrädare och
Landstingsförbundet om samarbetet
kring information och utbildning.
Där regleras t ex formerna för inbju-
dan, ersättning till deltagare och
verksamhetens innehåll.

Därutöver har Läkarförbundet
även träffat överenskommelser med
Landstingsförbundet respektive in-
dustrin med likartad innebörd. Allt
detta finns tillgängligt för varje med-
lem i den skrift om etiska regler och
internationella etiska deklarationer
som förbundet distribuerat.

Beträffande kliniska prövning-
ar av läkemedel som läkare utför på
uppdrag av de forskande läkeme-
delsföretagen finns dessutom sär-
skilda regler, som fastställts vid en
separat överenskommelse mellan fö-
retagens organisation och Lands-
tingsförbundet. 

Där föreskrivs vilka förutsätt-
ningar som skall föreligga för att kli-
nisk prövning skall få göras, sekre-
tessregler, hur avtal mellan parterna
bör utformas, frågor om ersättning
till huvudmannen m m. I detta avtal
är Läkarförbundet inte någon delta-
gande part.

Av denna överenskommelse
framgår också att den inte omfattar
arbete som utförs under prövarens
fritid och där huvudmannens resur-
ser inte tas i anspråk. Det är alltså
möjligt för läkare att träffa avtal di-
rekt med ett företag, men på anford-
ran av arbetsgivaren måste bisysslan
anmälas.

Trots alla dessa regler för läke-
medelsinformation och -utbildning
samt kliniska prövningar kan det
vara svårt för enskilda läkare att av-
göra om de villkor som företagen er-

bjuder är tillbörliga eller ej. Läkar-
förbundet har därför i den ovan-
nämnda vägledningen om uppdrag
för industrin ställt upp ytterligare
tumregler – ett slags checklista –
som läkaren kan »pricka av» för att
skydda integriteten.

Här erinras t ex om förpliktelser-
na gentemot patienterna, arbetsgiva-
ren samt inte minst läkarkårens anse-
ende. Här ges exempel på situationer
där jäv bör anmälas vid risk för in-
tressekollision. Här förmedlas också
goda råd om vad man bör tänka på
när man skriver avtal.

Likväl kan sådana råd inte täcka in
alla situationer. I det enskilda fallet
måste läkaren använda sitt omdöme
och bedöma uppdraget och hur upp-
dragsrelationen kan uppfattas av om-
världen. Vid tveksamhet är det natur-
ligtvis bäst att konsultera  juridisk
expertis.

Det kan avslutningsvis finnas
anledning att åter erinra om att en hel
del av problematiken med industrire-
lationerna inte skulle ha behövt upp-
stå om samhället tagit sitt ansvar för
läkarnas behov av fortbildning, bl a i
läkemedelsfrågor. Därigenom har lä-
kemedelsindustrin fått ett opropor-
tionerligt stort inflytande över denna
sektor.

Många röster har under lång tid
höjts för att producentobunden läke-
medelsinformation borde få bättre
resurser. Detta föreslog bl a även en
statlig utredning för några år sedan.
Även om företagen i huvudsak skö-
ter informationen väl vore det bra
med en större andel oberoende insat-
ser.

Hittills har dock varken huvud-
männen eller staten ansett sig ha råd
att tillgodose sådana önskemål. •
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