
Hur bör man som student ställa
sig till information från läkeme-
delsföretag? Det är något som
MSF börjat diskutera efter det att
Linköpingsstudenterna tyckt att
det blivit lite väl mycket kontak-
ter med läkemedelsindustrin.
Men kontakterna mellan läkeme-
delsindustrin och läkarstudenter
varierar runt om i landet.

❙ ❙ Det finns ingen skriven policy om hur
läkarstuderande bör förhålla sig till läke-
medelsindustrin.

– Vi studerande är egentligen ingen
målgrupp för läkemedelsföretagen, men
i och med att det förekommer en del på-
tryckningar på studenterna i Linköping
har vi tagit upp frågan på central nivå,
säger Jenny Larsson Fridén, ordförande
i Medicine Studerandes Förbund, MSF. 

Själv läser hon i Göteborg och har
inte varit med på något gratisevenemang
riktat speciellt till studenter.

– Gratisevenemang från läkemedels-
industrin är inte vanligt förekommande i
Göteborg, säger hon.

Lotta Nylander är Linköpings repre-
sentant i MSFs styrelse. 

– Här är det ganska vanligt att stu-
denter bjuds på gratismiddagar och -lun-
cher. Risken är att studenterna formas ti-
digt av företagens marknadsföring. Syf-
tet är att vi som färdiga läkare ska skriva
ut just deras läkemedel. Och som student
har du oftast inte de kunskaper som be-
hövs för att kritiskt kunna värdera infor-
mation.

MSF Linköping anordnar nu infor-
mationskvällar i samarbete med läkeme-
delskommittén där man informerar stu-

denter om vad de
bör akta sig för.

Även MSF i
Umeå har disku-
terat att ta kontakt
med den lokala lä-
kemedelskom-
mittén för att ge
information till
läkarstudenter om
hur de ska förhål-
la sig objektiva till
industrin, men 
inget är ännu be-
stämt, berättar lo-
kalordförande Hanna Nyström. Hon lä-
ser sin tredje termin och har själv inte
haft något med läkemedelsindustrin att
göra, men hon säger att det förekommer
gratisluncher och -middagar för studen-
ter längre upp i årsklasserna. 

I Stockholm och Uppsala händer det
också att läkemedelsföretag bjuder på
gratisluncher för studenter högre upp i
studierna.

Jens Ellingsen, ordförande i MSF
Uppsala, berättar att läkarstuderande i
Uppsala också får små skrifter utgivna
av läkemedelsbolag. 

– De delas ut av våra lärare som ett
slags vid-sidan-om-litteratur och kan till
exempel handla om någon specifik sjuk-
dom, säger Jens Ellingsen.

MSF i Lund har inga kontakter med
läkemedelsindustrin. Enligt ordförande
Magnus Grimfors förekommer ingen
form av sponsring, gratismiddagar eller
dylikt. 

– Som facklig organisation har vi ett
ansvar gentemot våra medlemmar, och
jag ser det som en styrka att kunna vara
oberoende.

Även om han inte är helt positiv till
sponsring från läkemedelsföretag ser
han inget fel i det. 

– Jag tror inte att studenter blir påver-
kade av läkemedelsreklam.

Sara Zetterlund-Holfve

sara.zetterlund-holfve@lakartidningen.se
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Aktuellt och reportage

Kontakterna mellan studenter 
och läkemedelsindustrin ses över

❙ ❙ Läkemedelsindustrin är inte längre
lika generös mot studenterna i Lund. Nå-
got som Medicinska Föreningen, MF,
känner av. Mindre sponsring kan betyda
att medlemsavgifterna blir högre.

– Vi tar det vi får, och självklart vill
vi ha mer sponsorpengar eftersom vi då
kan ta ut lägre avgifter från studenterna,
säger Beatrice Segerstein, läkarstude-
rande och ordförande i MF i Lund till
och med juni i somras.

Ordförande Linda Johansson poäng-
terar att det här inte är samma sak som att

läkarstuderande bjuds på mat och får
specifik information om ett visst läke-
medel.

– Det här är ett sätt för oss att få in
pengar, och sponsring är en naturlig del
i många studentföreningar.

Nu ska MF i Lund ta fram ett åsikts-
program för föreningens policy.

– Eftersom vi behöver sponsorer för
att kunna driva vår verksamhet tror jag
att det kommer att stå i programmet att vi
ställer oss positiva till sponsring, säger
Beatrice Segerstein. (LT)

Sörmland och Västmanland pla-
nerar samarbete inom läns-
sjukvården. Bakgrunden är oba-
lans i landstingens budgetar.

❙ ❙ En grupp tjänstemän och landstings-
direktörerna från de båda landstingen ser
nu över möjligheten till samarbete inom
framför allt länsspecialiteter vid
Centrallasarettet i Västerås och Mälar-
sjukhuset i Eskilstuna. Nästan 30 områ-
den ska granskas, till exempel hjärt-
sjukvård, neonatalvård, infektionssjuk-
vård, reumatologi, ambulanssjukvård,
onkologi och barnhabilitering.

Bakgrunden till samarbetsplanerna är

enligt Christer Lindman, landstingsdi-
rektör i Sörmland, en galopperande oba-
lans i landstingens budgetar.

– I Sörmland har vi ett sparbeting på
200 miljoner kronor de kommande åren,
det gör oss mycket sårbara.

Enligt Christer Lindman skulle ett 
samarbete mellan de båda landstingens
länssjukvård innebära högre kvalitet och
tillgänglighet i vården.

– Vi ska först och främst koncentrera
oss på sådan vård som för individen sker
sällan i livet.

Dessutom tror Christer Lindman att
det blir lättare att rekrytera personal ef-
tersom det är lockande att jobba i re-

sursstarka verksamheter. Han ser inga
svårigheter att få personalen att flytta
mellan länen om så skulle behövas.

– Vi har en otrolig generationsväx-
ling på läkarsidan, så det är inte några
bekymmer.

– Man kan heller inte ta hänsyn till
den typen av argument utan man får ta
skeden i vacker hand, det måste bli mer
vanligt att läkare flyttar på sig än att pa-
tienterna behöver göra det.

I november ska arbetsgruppens för-
slag vara färdigt och läggas fram för de
båda landstingsfullmäktige. 

Sara Hedbäck

Samarbetsplaner mellan Västerås och Eskilstuna

Svårare att få sponsorpengar i Lund
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Jenny Larsson
Fridén, ordförande i
Medicine Stude-
randes Förbund.


