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Universiteten blir en underleve-
rantör av professionell kompe-
tens till företagen, blir ej längre

stödjepunkt för den civilisatoriska kom-
petens vars försvinnande tänder sorgen
i Harold Blooms ögon.

Så skrev Peter Luthersson i Svenska
Dagbladet den 29 augusti 2000.

Samverkan mellan företag med in-
tressen i sjukvård och dem som arbetar
inom denna sektor har väckt allmänhe-
tens intresse på många sätt. När jag
1986 granskade läkemedelsindustrin
och dess möjligheter diskuterade jag
bl a det medicinska industriella kom-
plexet [1]. Då var det framför allt mark-
nadsföringen i i- och u-land som väckt
allmän uppmärksamhet och kritik. Det
sätt på vilket läkare och läkarorganisa-
tioner utnyttjades avslöjades i den ti-
dens grävande journalistik.

Ökat samarbete 
med industrin önskvärt?
Sedan dess har dessa aspekter fått

mindre uppmärksamhet, medan det
ökade samarbetet på en annan nivå, det
mellan universitet/institutioner och fö-
retag, har väckt större intresse. I den all-
männa pressen har detta kommenterats
i andra tongångar, inte minst på grund
av att representanter för myndigheter
ända upp på regeringsnivå har visat sin
positiva uppskattning av detta samarbe-
te. Det allmänna har i alla länder med en
verksam industri betonat det förträffliga
i att låta den forskande läkemedelsindu-
strin stå för en ökande andel av kostna-
derna inom den biomedicinska forsk-
ningen, i England till den grad att en
framstående representant för klinisk
forskning, David Weatherall vid Nuf-
field Department of Medicine i Oxford,

talar om ett enormt tryck från myndig-
heterna att öka samarbetet med indu-
strin [2].

Den förre redaktören för New Eng-
land Journal of Medicine, Arnold S Rel-
man, har länge intresserat sig för dessa
frågor. Han utvidgade dem till att om-
fatta alla de risker han såg med den allt-
mer kommersialiserade medicinen i
USA, och han demonstrerade sitt intres-
se för de problem som denna samverkan
kunde innebära [3]. Relman myntade
begreppet hälsovårdsindustri, och lade i
detta inte bara läkemedels- och apparat-
industrin utan också de många privata
läkarmottagningar och läkarägda labo-
ratorier av alla de slag som startades i
USA under 1970- och 1980-talen. Den
utveckling som Relman fruktade såg
han som ett medicinskt industriellt
komplex delvis drivet av läkares ekono-
miska intressen [3]. 

Utvecklingen i USA har emellertid
inte lett till någon ytterligare utökning
av verksamheter drivna av företagsam-
ma läkare. I stället har försäkringsin-
dustrin tagit över den kommersialise-
ring av sjukvården som under de senas-
te delarna av 1900-talet kommit att kän-
neteckna sjukvården i USA. Med inrät-
tande av HMO, »health maintenance
organisations», har många läkare blivit
heltidsanställda tjänstemän. De har på
försäkringsbolagens villkor fått till
uppgift att förebygga och bota etablera-
de sjukdomar hos de patienter som mot
en fast årlig avgift knutits till respektive
HMO.

Delvis som en följd av paret Clintons
försök till sjukvårdsreform har sjukvår-
den i USA således kommit att känne-
tecknas av ökande dominans av försäk-
ringsindustrin, både den privata och den
som drivs av delstater eller federala in-
stanser, t ex Medicare och Medicaid. 

De amerikanska delstaterna har dock
kommit olika långt i denna utveckling.
Detta kan exemplifieras av TennCare,
det system som Tennessee infört och
som nu omfattar cirka en femtedel av
delstatens invånare. De problem som

uppstått i kölvattnet av denna utveck-
ling har ansetts vara specifika för ame-
rikansk sjukvård, men det kan inte ute-
slutas att liknande problem kan komma
att drabba även sjukvården i Europa. 

I synnerhet torde det gälla den effekt
som konkurrensen med HMO fått för
undervisningssjukhusen i USA. Den
har nämligen lett till minskade inkoms-
ter för sjukhusen, vilket medfört en eko-
nomisk kris för både forskning och
sjukvård, en kris som förstärkts av att
federala anslag minskats i anslutning
till den politiska överenskommelsen om
en balanserad federal budget [4, 5].

Myndigheterna driver på
Samtidigt har i såväl USA som andra

länder samarbetet mellan företag och
läkare/forskare intensifierats och tagit
sig många nya uttryck. Många gånger
har detta skett med myndigheternas
goda minne. Under senare tid har flera
akademiska ledare givit luft åt en ökad
kritik, där de påpekat de risker som fö-
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religger när den fria forskningen blir
alltför beroende av företag som har som
huvudmål att öka avkastningen av insatt
kapital. 

Denna kritik har förekommit i både
USA och Storbritannien, medan akade-
miska företrädare i övriga Europa in-
klusive Sverige fortfarande tycks tro att
understöd från företag kan jämställas
med anslag från ideella organisationer
eller forskningsfonder. När Karolinska
institutet offentliggör samarbetsprojekt
med läkemedelsföretag underlåter man
att tala om vad företaget i fråga får i ut-
byte för det stöd som utlovats.

I samband med jakten på det mänsk-
liga genomet har i detta sammanhang
några specialfrågor kommit fram. Från
att från början ha varit en akademisk an-
gelägenhet har kartläggningen av detta
genom efter hand som slutspurten när-
mat sig alltmer blivit en fråga om pa-
tenträttigheter och kommersiella kon-
trakt mellan universitet, institutioner,
enskilda forskare och företag. Utför-
säljningen av det isländska folkets gen-
uppsättning och dess koppling till det
sedan länge registrerade hälsotillstån-
det på Island var den första större affä-
ren som nådde massmedierna [6]. Den
har sedan följts av liknande mer eller
mindre klart redovisade försök att sälja
liknande uppgifter i Umeå, Göteborg
och nu senast i Framingham. 

Allmänhetens intressen i samtliga
dessa fall har reducerats till förhopp-
ningar om att de företag som köper in
sig i dessa ärftlighetsfaktorer skall
åstadkomma revolutionerande läkeme-
del för så gott som samtliga sjukdomar.

Det medicinska
industriella komplexet
Problemet med samverkan mellan

företag och forskare/läkare är kom-
plext. I ett försök att renodla det kan åt-
minstone tre olika samarbetsformer dis-
kuteras: 

1. Forskningssamarbete mellan uni-
versitet, fakultet, institution eller en-

staka forskare å ena sidan och ett stort
eller litet företag å den andra.

Detta kan ske i kontraktsform, som
donationer försedda med villkor eller i
form av mer eller mindre personliga gå-
vor. Efter viss offentlig debatt har ex-
empelvis Karolinska institutet accepte-
rat donationsprofessurer från läkeme-
dels-, livsmedels- och tobaksföretag. 

På den kliniska sidan har ett allt vik-
tigare sätt varit att organisera multicen-
terstudier av vissa terapeutiska fråge-
ställningar, studier som är mer eller
mindre klart drivna av företag, men med
olika kommittéer som skall garantera
objektivitet. Resultaten av dessa studier
publiceras – om de är positiva – i kända,
högtstående tidskrifter, och företaget
kan utnyttja särtryck av dessa artiklar i
sin marknadsföring.

2. Samarbete rörande vidareutbildning
av läkare mellan professionella orga-
nisationer, institutioner eller enskilda
läkare å ena sidan och ett eller flera
företag å den andra.

Detta samarbete kan ta form av en-
staka kurser, satellitmöten vid stora
kongresser eller som köpt tid under själ-
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va kongressen. I samband med kongres-
ser kommer ofta föredrag eller sam-
manfattningar att tryckas i supplement
till kända tidskrifter.

3. Högt kvalificerade forskare, ofta
med professur, behåller sin anställning
vid universitetet när de bildar ett före-
tag dit de med universitetets goda min-
ne förlägger delar av sin forskning.

Något liknande kan den svenska
företeelsen med adjungerade professu-
rer innebära, där forskaren är heltidsan-
ställd av ett företag, som donerar 20
procent av forskarens tid till ett univer-
sitet, en fakultet eller institution som
antas få nytta av denna kapacitet.

Samarbetsformer med problem
De ovannämnda formerna av samar-

bete har sina specifika problem, vilka
alla bottnar i frågan om otillbörligt in-
flytande av kommersiella faktorer på
såväl samarbetet som hur resultaten ut-
nyttjas. 

I de två första samarbetsformerna
har tyvärr också de sk »peer review»-
tidskrifterna ett inte obetydligt ekono-
miskt intresse: särtryck och supplement
genererar inkomster som mer eller mind-
re direkt går till tidskriftens vinst, i ame-
rikanskt språkbruk »the bottom line».
Deras egen objektivitet när resultat 
presenteras kan därmed också sättas i
fråga.

Allmänt och politiskt intr esse
Under vissa tider har denna samver-

kan mellan läkare och företag väckt
stort intresse hos allmänheten, under
andra har den fortgått utan att den vållat
någon debatt. Till en del har intresset
varit politiskt betingat; samröret mellan
läkemedelsföretag och förskrivande lä-
kare var tidigare en av anledningarna till
en önskan om att förstatliga läkeme-
delsindustrin. 

På senare tid har intresset från både
allmänhetens och mediernas sida varit
begränsat. I stället har andra aspekter av
sjukvårdens beroende av läkemedelsfö-

retagen kommit i fokus. Nu har det ock-
så blivit en fråga om vilka risker och
möjligheter som en forskare/läkare mö-
ter när han ger sig in i ett organiserat
samarbete med större eller mindre före-
tag. En speciell frågeställning uppkom-
mer när en biomedicinsk forskare sätter
sig själv och sina idéer på företagsbasis.
Kan han bibehålla objektivitet när han
själv försöker kommersialisera de re-
sultat forskningen åstadkommit inom
en teoretisk eller klinisk institution? En
skandal i Philadelphia med en död för-
sökspatient visar på riskerna. 

Samarbete är legitimt 
och nödvändigt
Det måste emellertid framhållas att

alla dessa tre former av samarbete är
helt legitima, att de ofta(st) sker på ett
sätt som leder till vinster såväl för uni-
versitet och företag som för de inblan-
dade forskarna, och därmed också för
samhället i stort. De stora framstegen
avseende kartläggning och behandling
av många sjukdomstillstånd hade inte
åstadkommits om det inte förelegat ett
intimt samarbete mellan vissa akade-
miska forskare och vissa företag inom
läkemedels- och apparatindustrin. 

Jag skriver »vissa», eftersom det inte
är så enkelt som många tror att åstad-
komma resultat ens med de stora ekono-
miska och administrativa (inklusive IT)
resurser som industrin förfogar över.
Det är nämligen inte samarbete mellan
organisationer som ger nya idéer och
nya möjligheter, utan intim kontakt
mellan individer som kompletterar var-
andra. I den atmosfär som personligt
samarbete innebär skapas nya infall,
nya idéer uppstår, vilket kan leda ut-
vecklingen åt ett helt nytt håll. Detta är
långt ifrån vad kommittéer, projektor-
ganisatörer eller marknadsanalytiker
kan föreställa sig. 

Ny kunskap från akademisk forsk-
ning har hittills, och måste även i fram-
tiden, bearbetas i den praktiska miljö
som företag erbjuder, men det måste ske
av personer, individer, som är fria att ut-

veckla sina hugskott på det sätt de fin-
ner lämpligt. 

Det är viktigt att inse detta, eftersom
den utveckling som så gott som alla uni-
versitet och alla stora företag är inne i
just nu tycks betona vikten av kontrakt
mellan de ledande i bägge organisatio-
nerna. Det må vara att juridiskt bindan-
de avtal måste finnas i den ekonomiskt
styrda värld som både sjukvård och lä-
kemedelsforskning utvecklats till. Man
är emellertid på fel spår om man tror att
det är kontrakten som kommer att kun-
na åstadkomma nya data, nya vinkling-
ar och nya möjligheter till behandling. I
stället kan de lätt leda till byråkrati, ad-
ministrativa ofullkomligheter och tvis-
ter, som förbrukar hela förtroendekapi-
talet mellan akademin och företagen. 

De senaste åren har givit alltför
många exempel på frustrerade forskare
som fastnat i juridikens irrgångar me-
dan deras vetenskapliga resultat lång-
samt förtvinat eller gömts i företagens
arkiv. Redan i samarbetets utanverk
finns ett faromoment som långt ifrån
alla inser.

Alla tre formerna för samarbete kan
också fresta till missbruk. Erfarenheter-
na visar tyvärr att så sker i alltför stor
omfattning [7]. Medan det oftast är en-
skilda individer som utnyttjar dessa
möjligheter är det samtidigt uppenbart
att de administrativa instanserna inom
den akademiska världen har haft svårt
att stävja eventuellt missbruk. Detta kan
bero på att de inte har blivit uppmärk-
sammade på förekomsten, inte blir in-
formerade, inte är tillräckligt insatta el-
ler inte har tillräckliga resurser för att
kunna ha en chans att bevaka alla möj-
ligheter till övertramp. 

Vem är ansvarig 
för utvecklingen?
Det är lätt att rikta all kritik mot fö-

retagen och deras kommersiella led-
ning; många missförhållanden har upp-
stått på initiativ av enskilda forskare el-
ler institutioner. Dessa har i en missrik-
tad ambition att slå vakt om forskning-
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ens och forskarnas möjligheter lockats
in på kommersialiseringens avvägar.
Företagsbildningar av enskilda forska-
re, institutioner eller fakulteter är inte
heller alltid av godo. 

Det är också lätt att skylla utveck-
lingen på den kapitalistiska marknads-
filosofin, men den skulle inte ha fått så-
dan dragningskraft om inte de samhäl-
leliga instanserna i bristande insikt om
konsekvenserna dragit ned stödet till
den forskning och utbildning som själv-
klart är ett samhällsintresse. I USA har
lagen om budgetbalans, som president
och kongress kompromissade fram, lett
till en minskning av anslag till i synner-
het klinisk forskning och utbildning i
hela landet. 

Detta kan jämföras med de neddrag-
ningar av stödet till medicinsk forsk-
ning och sjukvård som det svenska fi-
nansdepartementet åstadkommit för att,
som det heter, sanera de offentliga ut-
gifterna.

Vadan oron 
i vissa universitetskretsar?
Vad är det då som gör att flera kriti-

ker, intressant nog i huvudsak akade-
miska forskare, varnar för den utveck-
ling man noterat? För dessa forskare är
det kanske främst forskningens frihet
man är rädd skall försvinna. Så gott som
alla ser dessutom de risker som är för-
bundna med att till synes fria forskare,
ofta kliniker med gott rykte och väl-
sedda bland sina kolleger, förlorar sin
fristående ställning och deltar i ett fö-
retags marknadsföring på ett ofta svår-
genomskådat sätt. Detta kan dessutom
ta sig sådana former att det är svårt att
se företagets inflytande, exempelvis
när forskare deltar i kommittéer som
utarbetar vårdprogram, »guidelines»,
som är avsedda att styra sjukvårdens
rutiner.

I en ledare [8] varnar Donald Kenne-
dy, tidigare president för Stanford Uni-
versity och nytillträdd chefredaktör för
Science, för att den ökade kommersiali-
seringen av forskningen kan leda till att

forskare tvingas hemlighålla resultat
som bör vara tillgängliga för andra fors-
kare. Han jämför med det militära kra-
vet på sekretess och citerar en militär le-
dare: 

Society will judge harshly those who
are willing to keep for profit the same
kinds of secrets they are reluctant to
keep for patriotism.

Samarbete är inte utan sina risker för
forskarna. Det finns alltför många ex-
empel på att företag när de funnit att de-
ras intressen inte främjas av de forskare
som de stött har vänt sig mot dessa. Fö-
retag har vidtagit rättsliga åtgärder mot
forskare eller andra instanser som pub-
licerat ofördelaktiga resultat av studier
med företagets substanser. Det är inte
heller alltid som universitetet eller den
akademiska institutionen har tagit parti
för den anklagade forskaren, utan fallit
undan för företaget [9].

Hur omfattande är samarbetet?
Det har alltid funnits ett visst samar-

bete mellan företag och läkare, mellan

forskande läkemedelsindustrier, uni-
versitetsforskare och kliniskt verksam-
ma. Det finns dock föga information om
hur omfattande detta samarbete är. Inte
heller finns det någon uttömmande re-
dogörelse vare sig för antal eller ut-
formning av kontrakt mellan parterna
eller för vad det som kallas informella
gåvor egentligen innebär. 

Campbell och medarbetare skickade
i mitten av 1990-talet ut en enkät till ett
urval forskare vid de amerikanska uni-
versiteten. De frågade om omfattningen
av gåvor, liksom hur mottagarna upp-
levt vad mottagandet av dessa gåvor in-
nebar [10]. De gjorde ett kvalificerat ur-
val från fakulteterna vid de 50 mest ak-
tiva medicinska högskolorna och såg
till att detta omfattade både kliniska och
prekliniska forskare inom de mest
forskningsintensiva ämnena.

Trots att man riktade enkäten till
dem som måste ha varit mest engagera-
de var det knappt två tredjedelar som
besvarade den. De var dock jämnt för-
delade mellan kliniska och prekliniska
forskare. Nära hälften hade mottagit gå-
vor – apparatur, pengar, resor och dylikt
– av företag; cirka två tredjedelar ansåg
att dessa gåvor hade varit av betydelse
för deras forskning. Ungefär två tredje-
delar ansåg också att företagen under-
förstått hade kunnat ställa krav i fråga
om information rörande forskningen,
granskning av manus, även avseende
publicering. Vissa skillnader mellan
kliniska och prekliniska forskare före-
låg i fråga om synen på motprestation.
De kliniska forskarna kände sig mer be-
roende av företaget och dess önskemål. 

Denna undersökning omfattade en-
dast gåvor, inte alls de villkor som stipu-
lerades i eventuella kontrakt eller skrift-
liga överenskommelser mellan företag
och respektive universitet eller institu-
tion, eftersom dessa redan granskats av
vederbörliga myndigheter. Undersök-
ningen ledde till ett förslag om att även
gåvor måste granskas av universitetsad-
ministrationen. Det måste finnas klara
regler för vad som får tas emot, och på
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läkare och företag
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på ömsesidig respekt, på 
insikt både om motpartens
unika kunskap och om det 
faktum att bägge parter måste
vinna på samarbetet. Det
finns många exempel på att
man – på bägge sidor – 
accepterar att bägge vinner
på samarbetet. 



vilka villkor. I en åtföljande ledare in-
stämmer Lisa Bero, med erfarenhet från
kaliforniska fakulteter, i detta krav [11].

Strid om kakan?
Efter hand som forskningssamarbete

etablerats mellan företag och universi-
tetsinstitutioner har tillvägagångssättet
blivit alltmer byråkratiserat. Bägge par-
ter har måst lära sig att förhandla med
varandra, och flera universitet har utsett
tjänstemän för detta.

I förlängningen har det lett till att
hela universitetsinstitutioner, eller fa-
kulteter, har bildat bolag för att exploa-
tera den forskning som bedrivs vid uni-
versitetet. Detta senare tillvägagångs-
sätt har nu också kommit att tillämpas i
Sverige; med vilken framgång är hittills
svårt att säga. 

Säkert kommer problemen så små-
ningom; kanske inte så länge forskning-
en i det bildade företaget inte är särskilt
framgångsrik. Men så snart det finns en
kaka att dela kan det bli strid dels om
hur stora bitarna skall vara, dels om vem
som skall vara med och skörda frukter-
na av den forskning som trots allt från
början stöddes med medel från officiel-
la källor, dvs i huvudsak skattemedel. 

Många frågor 
om marknadsföringen
Förhållandet mellan den kommersi-

ella juggernaut som de stora läkeme-
delsföretagen utgör och läkarkåren eller
sjukvården överhuvudtaget innebär
fortfarande ett allvarligt problem. Hur
skall företagen marknadsföra sina pro-
dukter på ett etiskt sätt, och hur skall
den enskilde läkaren – eller sjukvårds-
direktören, landstingsrådet eller in-
köpschefen – förhålla sig till den infor-
mation om nya produkter, nya teknolo-
gier eller nya apparater som i strid ström
når allmänhet och professioner via
elektroniska eller andra medier? I vil-
ken utsträckning kan företagen utnyttja
sina konsulter, kliniska forskare eller
andra medarbetare utanför företagens
inre kärna för att göra reklam för sina

produkter? Var går egentligen gränsen
mellan stöd till forskning/utbildning
och marknadsföring? 

Jag var själv med att försöka defini-
era medicinsk marknadsföring, »medi-
cal marketing», och ansåg det (då)
självklart att den kunskap som fanns om
en viss egen produkt i ett företag inte
kunde överträffas av någon utanför fö-
retaget, hur insatt i grundläggande eller
klinisk forskning denne än var. Det är
också troligt att det föreligger en period
i ett nytt läkemedels liv när detta gäller. 

Efterhand som kunskapen om den
nya medicinen ökat, och inte minst efter
det att den använts av ett mer varierat
större klientel, kan kunniga kliniker
utanför företaget ha upptäckt andra ef-
fekter, verkningsmekanismer och indi-
kationer än de som gällde från början.
Sällsynta och helt oväntade biverkning-
ar kan först då ha uppmärksammats.
Därmed torde vågskålen väga över till
fördel för dem som arbetar i den klinis-
ka verkligheten; ett helt nytt spektrum
öppnar sig. Det har inte varit möjligt att
studera, eller ens observera, dessa ef-
fekter i de teoretiska laboratoriernas so-
fistikerade, men begränsade, värld.
Därmed har företagets forskare inte
längre det tolkningsföreträde som de ti-
digare kunde utöva.

Intr essekonflikter måste belysas
David Weatherall påpekade hur ut-

vecklingen lett till att de strikta regler
om intressekonflikter vid forskning
som olika instanser i Boston tidigare
hade definierat håller på att avvecklas
[2]. New England Journal of Medicine,
som ansågs vara den tidskrift som verk-
ligen visste hur man skulle undvika för-
fattare med kommersiella bindningar,
har visat sig inte kunna upprätthålla sina
egna regler, och Harvard Medical
School håller på att avskaffa de regler
som begränsar fakultetsmedlemmarnas
samarbete med företag. I det senare fal-
let beror detta på att de mest aktiva fa-
kultetsmedlemmarna hotar att flytta till
andra universitet där reglerna är mindre

strikta. Det vore ju bättre om andra uni-
versitet tog upp Harvards regler än att
det senare lärosätet ger efter för den
ökande kommersialiseringen. 

Weatherall [2] påpekar också det
otillfredsställande i att regeringar nu-
mera påverkar universiteten att samar-
beta med industrin för att forskningens
resultat skall kunna exploateras: 

Governments are placing enormous
pressures on universities to link up with
industry, and their granting agencies
are increasingly concerned with the ex-
ploitability of the research that they are
supporting.

Denna attityd är destruktiv och leder
till kortsiktiga projekt:

Medical scientists should be con-
stantly aware of the dangers of taking
clinical short-cuts in the hope of obtain-
ing tangible results for their industrial
partners.

Känns det igen?
Samma attityd finns här, där den är

märklig i förhållande till den kritik som
dominerade på 1960- och 1970-talen,
inte minst från den tidens studenter, de
som nu befinner sig i beslutande ställ-
ning. I en kommentar till Weatheralls
inlägg påpekar Peter Wilmshurst, kar-
diolog i Shrewsbury, England, hur före-
tag utnyttjar sina konsulter [12]: 

One pharmaceutical company em-
ploys several eminent British cardiolo-
gists to lecture to other doctors around
the country to promote the company’s
drugs. The cardiologists, known to com-
pany employees as The Road Show, are
each paid 3000 to 5000 pounds (depen-
ding on audience size) plus travelling ex-
penses for an one hour evening talk in the
UK.

Resultatet av denna verksamhet har
blivit ökad förskrivning av vissa pro-
dukter. Svenska kardiologer kanske
känner igen sig?

Utarbetande av vårdprogram
Ett speciellt problem, som med vissa

undantag inte uppmärksammats, är ur-
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valet av ledamöter till kommittéer som
utarbetar vårdprogram, behandlings-
riktlinjer eller andra typer av rekom-
mendationer. Det förutsätts att dessa
rekommendationer skall vara baserade
på aktuell vetenskaplig kunskap, vara
objektiva och inte kunna påverkas av
otillbörliga påtryckningar. Många av
dessa kommittéer befolkas av experter
som anses ha läst in sitt ämne till det
möte där rekommendationerna avfattas,
ofta under tidspress, rekommendatio-
ner som sedan publiceras från en myn-
dighet (i Sverige Läkemedelsverket el-
ler Socialstyrelsen; internationellt
WHO) eller en specialistförening. 

Erfarenheterna från Cochrane-sam-
arbetet och diskussionen om evidensba-
serad sjukvård har visat att detta sätt att
arbeta inte är tillfyllest. Såväl i England
som i USA har också särskilda organ
tillk ommit för att på ett objektivt sätt ta
fram underlag för vårdprogram, något
som i bägge länderna tagits emot med
negativa yttringar från de experter eller
specialistsällskap som känner sin makt
hotad. 

I Sverige har SBU utarbetat under-
lag, men dessa har endast i undantags-
fall utnyttjats av de myndigheter som
hellre litar till sina egna specialister el-
ler experter.

Grilli och medarbetare [13] studera-
de systematiskt vårdprogram publicera-
de av specialistsällskap, de flesta inom
kardiologi eller onkologi, och visade att
endast ett fåtal kan anses vara framtag-
na på ett godtagbart sätt; mindre än en
femtedel av 432 »guidelines» (av 3 129
funna abstracts och artiklar ) redovisa-
de tillräckligt av bakgrunden för att re-
kommendationerna kunde anses vara
evidensbaserade. 

Liknande observationer har gjorts av
såväl andra forskare som organisationer
för teknologiutvärdering. Ingen av des-
sa undersökte hur många av kommitté-
deltagarna som haft anknytning till lä-
kemedelsföretag, men stickprov visade
att detta snarare var regel än undantag.
Bråket kring WHOs och internationella

hypertonisällskapets rekommendatio-
ner för behandling av måttligt förhöjt
blodtryck belyste bla inflytandet från
företagsanknutna konsulter. Svenska
deltagare i sådana sammanhang har
kunnat vara adjungerade professorer
som använder universitetets lånta fjäd-
rar för att dölja sitt beroende av indu-
strin.

Bristande 
objektivitet
För några år sedan varnade den då

ansvarige för Food and Drug Adminis-
tration (FDA), David Kessler, för att
forskare kunde bli alltför bundna till de
produkter de studerade [14]. Kessler
aviserade en ny politik, där FDA skulle
granska det sätt på vilket forskare del-
tog i företagsledda möten, och se till att
de inte otillbörligt gjorde reklam för den
produkt de arbetat med. Han var ange-
lägen om att dra en skarp gräns mellan
publicering av vetenskapliga resultat
och reklam. Han hotade med att dra
forskare inför rätta om de överskred
denna gräns. Möten som är avsedda för
presentation av en viss produkt kan inte
anses som fortbildning, den etikett som
såväl företag som professionella säll-
skap och enskilda forskare föredrar när
de talar om stöd från industrin. 

Den politiska utvecklingen i USA
har emellertid blivit mer företagsvänlig,
och FDA får nu ta ut ersättning från fö-
retagen för att arbetet skall gå snabbare.
Kessler har lämnat FDA, och forskarna
jagas inte längre på detta sätt för att vara
objektiva i sina framträdanden. I Euro-
pa, som ändå politiskt sett är mindre
marknadsorienterat, tycks förhållande-
na inte ha gått mot mer objektivitet,
snarare tvärtom.

Ömsesidig respekt
Samarbete mellan läkare och företag

måste baseras på ömsesidig respekt, på
insikt både om motpartens unika kun-
skap och om det faktum att bägge parter
måste vinna på samarbetet. Det finns
många exempel på att man – på bägge

sidor – accepterar att bägge vinner på
samarbetet. Det tycks dock inte vara
främmande för många forskare/läkare
att medverka till att kontakten med mot-
parten utfaller med stor vinst för den se-
nare. Man hoppas antagligen att detta i
förlängningen kan leda till att även kon-
sulten får motsvarande fördelar, en för-
hoppning som sällan infrias. 

En kritisk inställning, där man slår
vakt om armslängds avstånd till all före-
tagsverksamhet, måste känneteckna 
det samarbete som trots allt är nödvän-
digt.
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