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❙ ❙ »Läkemedelsindustrin har gått för långt. Den roll den tar på
sig för läkarnas fortbildning är olämplig för företag som har
till uppgift att sälja receptbelagda läkemedel.« 

Så inleder Arnold Relman en debattartikel i JAMA, där
han går till hård attack mot läkemedelsindustrins medverkan
i läkarnas fortbildning [1]. Relman är professor vid Harvard
Medical School i USA och har tidigare varit redaktör för New
England Journal of Medicine, vilket ger inlägget särskild
tyngd. I USA står läkemedelsföretag för en stor del av läkar-
nas fortbildning. Den totala notan uppskattas till 1,1 miljarder
dollar, varav läkemedelsföretagen betalar ungefär hälften, en
andel som ökat under 1990-talet. Fortbildningssituationen för
läkare i USA har också uppmärksammats i en ledare i Lancet: 

»Det är anmärkningsvärt att en så stor del av fortbildning-
en går genom industrins filter. För att värna om integriteten,
särskilt när det gäller lärandet, borde läkarna sträva efter att
själva betala för sin fortbildning, precis som många andra pro-
fessioner får göra« [2].

Inte bara goodwill
Läkemedelsindustrin hävdar, skriver Relman, att avsikten
med fortbildningssponsring endast är att skapa goodwill.
Denna avsikt skulle vara trovärdig om det finansiella stödet
gavs utan annan medverkan, men i USA används det finansi-
ella stödet till fortbildning även som ett verktyg i marknads-
föringen. Relman menar att inget företag skulle vilja investe-
ra dessa stora summor i läkarnas fortbildning enkom för att
skapa goodwill. Av företagsekonomiska skäl är de tvingade
att koppla det finansiella stödet till försäljning. För att mark-
nadsföra sina produkter hjälper läkemedelsföretagen därför
mer än gärna till med att planera, organisera och utannonsera
läkarmöten, färdigställa utbildningsmaterial och ge förslag på
lämpliga föreläsare, som de indirekt betalar. 

I USA anordnar många läkemedelsföretag fortbildnings-
möten på sjukhus. Under dessa möten tillåts läkemedelsrepre-
sentanter propagera för egna produkter kopplade till möteste-
mat. Intressekonflikterna och sannolikheten för »biased pre-
sentations« är uppenbara. Relman hänvisar till en nyligen pu-
blicerad översiktsartikel, i vilken det visats att fortbildning
med medverkan av läkemedelsföretag påverkar deltagarna att
använda företagens produkter [3]. En talesman för ameri-
kansk läkemedelsindustri har till och med i massmedierna ytt-
rat att läkemedelsföretagen »lever av fortbildning« [4]. 

I USA finns ett hundratal vinstdrivande företag som har

specialiserat sig på fortbildning och utbildningsmaterial för
läkare. Dessa s k Medical Education and Communication
Companies stöds ekonomiskt av läkemedelsindustrin och kan
därför erbjuda kostnadsfri fortbildning. I reklamen till läke-
medelsföretagen kan det låta på följande sätt: 

»Medical education is a powerful tool that can deliver your
message to key audiences and get those audiences to take ac-
tion that benefits your product.« 

Förvånansvärt nog har många av dessa utbildningsföretag
blivit godkända av den medicinska professionens eget ackre-
diteringsråd, ACCME. Än mer förvånande är det att ACCME
gått så långt att det även ackrediterat ett av de största läkeme-
delsföretagen. 

Även om nu läkemedelsindustrin i hård konkurrens om
marknadsandelar »förleds« att involvera sig i läkares fortbild-
ning vilar ändå, säger Relman, det största ansvaret på de fort-
bildningsansvariga läkare som tillåter, och till och med upp-
muntrar, industrimedverkan. Medan läkemedelsindustrin gör
det som alla förväntar sig av framgångsrika företag, nämligen
strävar efter ökad försäljning, sviker de fortbildningsansvari-
ga läkare som blandar in läkemedelsindustrin i fortbildning-
en hela den medicinska professionen. De förväntas ju arran-
gera fortbildning i hur läkarna bäst skall tjäna sina patienters
intressen som välinformerade och oberoende läkemedelsför-
skrivare. Sköter verkligen dessa personer sina åligganden när
de inte bara låter företag betala, utan också låter dem föreslå
program och föreläsare, ordna med lokaler och inbjudan och
bjuda på mat?

Tvivelaktig ackrediteringspolicy
Ackrediteringsrådet ACCME har visserligen formulerat re-
kommendationer för läkemedelsindustrins medverkan i fort-
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bildning, men enligt Relman är de alltför otydliga. De tillåter
t ex industrin och utbildningsföretagen att förbereda och när-
vara vid fortbildningsmöten, bara de »tar hela ansvaret« för
evenemanget. 

Inom det amerikanska läkarförbundet (AMA) har man
börjat diskutera införandet av mer detaljerade riktlinjer för
samarbetet med industrin. Relman tror emellertid inte på en
sådan lösning, utan menar att ett totalt förbud mot all medver-
kan utom ett renodlat ekonomiskt stöd är det enda rätta, efter-
som riktlinjer för samverkan alltid kommer att kunna tolkas
på olika sätt. Bättre att undvika intressekonflikterna än att in-
föra krångliga sätt att hantera dem. 

Relman ser dock inget hinder mot att konferenser och mö-
ten delfinansieras av företag som betalar för att få ha angrän-
sande utställningar, förutsatt att dessa är helt separerade från
föreläsningslokalerna och de vetenskapliga programmen för-
blir oaffekterade. 

ACCMEs »tillåtande« attityd till läkemedelsindustrin är
egentligen inte så märklig, om man betänker att industrirepre-
sentanter fanns med i den arbetsgrupp som formulerade rikt-
linjerna för samarbetet med industrin. Relman finner det »stö-
rande« att varken ACCME eller AMA har tagit på sig en mer
aktiv roll för att begränsa industrins medverkan. 

Läkarna bör återta ansvaret för den egna fortbildningen
Om läkarna verkligen vill bevara sin integritet måste de åter-
ta ansvaret för fortbildningen. Finansiellt stöd till ackredite-
rade fortbildningsarrangörer bör accepteras om detta stöd till-
kännages och programmet är helt fritt från övrig industrimed-
verkan. ACCME bör ackreditera endast oberoende fortbild-
ningsarrangörer som kan uppvisa fortbildningsprogram med
hög kvalitet, däremot inte läkemedelsföretag eller kommersi-
ella utbildningsföretag. 

I en fri ekonomi har företagen naturligtvis full rätt att ge
sina fortbildningsprodukter direkt till de enskilda läkare som
vill ha dem. Gränsen, menar Relman, går vid ackreditering.
Om läkemedelsindustrin är ovillig att stödja fortbildning un-
der dessa villkor faller ju påståendet att de med sponsring
»bara önskar goodwill« platt till marken.

Samarbete med industrin när det gäller fortbildningsfrågor
är något helt annat än samarbete inom den akademiska forsk-
ningen. Här har, menar Relman, industrin ett legitimt intres-
se av grundforskning och produktutveckling. 

Att säga nej till läkemedelsindustrins medverkan i fort-

bildning medför naturligtvis en risk för att förlora dess stöd.
Men det är värre att fortsätta på den inslagna vägen och låta
fortbildningen i ökande utsträckning bli en arena för mark-
nadsföring. Kommersialism styr ju numera det mesta här i
världen, och då är det viktigt att vi som läkare behåller de pro-
fessionella värdena, avslutar Relman.

Ackreditering i Sverige
Denna debatt är varken ny eller begränsad till USA. Även i
Sverige har läkemedelsindustrin blivit djupt involverad i fort-
bildningen av läkare, ofta på grund av att många huvudmän
inte avsätter tillräckliga resurser för utbildning inom tjänsten.
Det är anmärkningsvärt att hela två tredjedelar av allmänlä-
karna i Sverige anser att läkemedelsindustrin har mycket stor
betydelse för den egna fortbildningen [5].

När det nu inom kort inrättas två fortbildningsinstitut, 
Institutet för läkares professionella utveckling (ILPU) och 
det Familjemedicinska institutet (FAMI), är det angeläget 
att läkarkårens behov av god fortbildning å ena sidan, och lä-
kemedelsindustrins behov av marknadsföring å den andra,
hålls åtskilda. Industrins uppgift i fortbildningssammanhang
är att informera om sina produkter. Att ett företag skapar
goodwill genom att ge finansiellt stöd till fortbildning utan
annan medverkan kan vara acceptabelt. Men planering av
kursinnehåll,  föreläsare, lokal, annonsering och måltider hör
definitivt till en ackrediterad och obunden kursarrangörs upp-
gifter. 

Läkarkårens fortsatta integritet är något vi måste värna om.
ILPU kommer snart att börja granska och ackreditera kurser
avsedda för fortbildning av läkare. Det är då viktigt att ackre-
diteringskraven diskuteras och blir noggrant reglerade vad
gäller läkemedelsindustrin.
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Det är anmärkningsvärt att en så stor del av fortbildningen går 
genom industrins filter. För att värna om integriteten, särskilt när 
det gäller lärandet, borde läkarna sträva efter att själva betala för
sin fortbildning, precis som många andra professioner får göra. 


