
Kontakterna mellan läkare och
läkemedelsindustrin är ett pro-
blemområde väl värt att titta när-
mare på, anser Riksåklagaren.
Sveriges Läkarförbund välkom-
nar initiativet, men tycker inte att
problemet är stort.

❙ ❙ Överåklagare Christer van der Kwast
vill inte kalla sitt kommande arbete med
att undersöka hur kontakterna mellan lä-
kare och läkemedelsindustrin ser ut för
granskning. Han säger att det handlar
mer om att samla ihop och ordna den in-
formation och de ärenden som finns.

– Det här var en projektidé som kom
upp under våren när jag förstod att det
här är ett problemområde med många
gråzoner, säger han.

Christer van der Kwast, som är chef
för den nyligen inrättade Riksenheten
för korruptionsbrottslighet, har fått sin
information från olika håll. 

– Det kan vara information från läka-
re som har ringt hit och tycker att de bli-
vit utsatta för  påtryckningar. Men inte
bara företagen är bovar, det händer ock-
så att läkare tillförskansar sig och begär

förmåner för att ställa upp på olika saker.
Det handlar mycket om läkemedels-

företagens olika sätt att marknadsföra
sina produkter där läkare till exempel er-
bjuds gåvor eller restaurangbesök, ett
förfarande som känns igen från andra
länder, menar han. En del faktiska fall
har han också på sitt bord men kan av
sekretesskäl inte säga vad de rör sig om.

Robert Leth, ordförande i Läkarför-
bundets etik- och ansvarsråd säger att
han spontant upplever att detta inte är
något stort problem, men att om tvek-
samheter finns så är det utmärkt att det
kommer upp på bordet. 

– Det är viktigt att reglera det förhål-
lande som ska gälla i de fall när industrin
bjuder in läkare. Och det är viktigt att en
absolut öppenhet finns i kontakterna
mellan industri och läkare. Då är det lät-
tare att upptäcka eventuella om mut-
brott. Kontakter med läkemedelsin-
dustrin måste också godkännas av hu-
vudman.

Robert Leth tycker att de överens-
kommelser som finns mellan Läkarför-
bundet och Läkemedelsindustriföre-
ningen har fått bra genomslag och utgör

en bra grund för hur parternas samarbe-
te bör se ut. Överenskommelserna, som
togs fram 1999 i samråd med en jurist
med särskild kompetens kring mut-
lagstiftning, anger bland annat hur sam-
mankomster för produktinformation och
fortbildning bör ske.

– Jag känner mig fullt trygg med de
reglerna och de bör tillfredsställa de krav
som Riksåklagaren ställer, säger Robert
Leth. 
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Aktuellt och reportage

Läkares förmåner 
föremål för utredning

Inga möten – inga pinsamheter.
Med det lockbetet erbjuder 
webbplatsen ViagraEurope läke-
medelsköp via nätet. Svenska 
Läkemedelsverket vill nu försöka
stoppa näthandeln med läkeme-
del.

❙ ❙ Under de senaste veckorna har Svens-
ka Läkemedelsverket uppmärksammat
försäljning av receptbelagda läkemedel
via Internet. Kunden fyller i några anam-
nestiska uppgifter och betalar (ofta gans-
ka mycket mer än de inhemska priserna),
sedan skickas läkemedlen direkt hem.
På många av webbplatserna hävdas att
en läkare kollar »patientens« uppgifter
och sedan skriver ut önskat läkemedel
via ett apotek. Under förutsättning att re-
ceptet utfärdats av en EU-läkare är då
verksamheten laglig, dvs tullen kan inte
stoppa försändelser från ett annat EU-
land.

Men Björn Beermann, professor på
Läkemedelsverket, tvivlar på att läkaren
bedriver en laglig verksamhet.

– Att skriva ut läkemedel på sådana

grunder! Jag kan inte tänka mig att nå-
gon europeisk tillsynsmyndighet skulle
acceptera ett sådant beteende.

För några år sedan dök faktiskt ett
liknande fall upp i Sverige. Det var So-
cialstyrelsens tillsynsenhet i Örebro som
hanterade ett ärende där en svensk läka-
re erbjöd sig att skriva ut just Viagra en-
bart efter skriftlig kontakt via Internet.
Läkaren hävdade att det var möjligt att
göra en korrekt bedömning av patientens
tillstånd och behov av läkemedlet ge-
nom den hälsodeklaration som patienten
sänt. Men tillsynsmyndigheten slog fast
att man inte på distans kan skriva ut lä-
kemedel med rimlig säkerhet för patien-
ten och med rimligt beaktande av de reg-
ler man som legitimerad läkare har att
följa. Läkaren uppmanades att avveckla
förskrivartjänsten på sin sajt men drab-
bades i övrigt inte av någon påföljd.

Björn Beermann hyser nu ett visst
hopp om att kunna stoppa de delar av
verksamheten som har sitt ursprung i
Storbritannien.

– Våra jurister har tagit kontakt med
läkemedelsverket i England, och jag har

pratat med Socialstyrelsen och uppma-
nat deras jurister att ta kontakt med mot-
svarande myndighet i Storbritannien.

Hittills har man inte hittat några
svenska sajter som säljer läkemedel,
men de europeiska, för att inte tala om
dem från USA, är legio. Det är framför-
allt preparat mot »känsliga« åkommor,
till exempel övervikt, herpes, nedstämd-
het eller erektionsrubbningar som er-
bjuds till försäljning. Preparat som ofta
kräver omfattande anamnes för att und-
vika rent skadliga effekter. Men även en
rad mer vardagliga läkemedel mot aller-
giska besvär, smärta eller högt blodtryck
erbjuds.

Björn Beermann säger att förutom att
den här sortens förskrivning innebär i
värsta fall rent medicinska risker och om
inte annat ekonomiska nackdelar för pa-
tienterna så innebär den också ett visst
misstroende i förhållande till läkarkåren. 

– Det här tyder på att många tycker att
de själva kan ställa diagnos bättre än lä-
karna.

Sara Hedbäck

Läkemedelsverket vill stoppa medicin på nätet

❙ ❙ Torbjörn Lindhe, sekreterare på
Institutet mot mutor, säger att det är
omöjligt att säga vad som är en muta.

– Det kan vara väldigt lite. Man
måste se till helheten och vilken situ-
ation givaren och mottagaren är i, om
ett upphandlande är på gång och om
lyxdelen överväger och så vidare.
Men det går inte att säga ett bestämt
belopp, säger han.

På frågan om problemet med mu-
tor från läkemedelsindustrin till läka-
re är stort svarar Torbjörn Lindhe
tveklöst:

– Ja, större än vad läkarna tror. •

»Omöjligt att säga
vad som är en muta«


