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Medicinsk kommentar

❙ ❙ Det är nyttigt för medi-
cinare att ta del av sam-
hällsvetenskapliga per-
spektiv på hur vi hanterar
vår vardag och våra be-
slutsprocesser. Liksom i
Sverige finns i USA en re-
gel som föreskriver att gå-
vor till läkare från läkeme-
delsindustrin måste vara
av obetydligt värde för
mottagaren. Två sociolo-
ger har i JAMA diskuterat
det amerikanska regel-
verket och granskat det
utifrån aktuell sociologisk
forskning [1]. 

Deras kritiska analys
bör vara en tankeställare i
alla länder där samarbetet
mellan sjukvården och lä-
kemedelsindustrin riske-
rar att bli alltför intimt. De
redogör för ett flertal so-
ciologiska experiment
som visar hur egenintres-
set (»self bias«), t ex gå-
vor, förmåner och person-
liga relationer, styr männi-
skors handlande, även om
de uppmanas att försöka
iaktta en objektiv hållning:
1. Personerna klarar inte av att förhålla sig objektiva ens när

de uppmanas att vara det, vilket visar att tillvaratagandet
av egenintresset oftast är oavsiktligt.

2. Personernas beslut styrs av egenintresset även när de in-
strueras att bortse från det, vilket tyder på att det huvud-
sakligen är en omedveten process.

3. Egenintresset har en indirekt påverkan på hur individerna
söker och värderar den information utifrån vilken de sena-
re fattar sina beslut.

Många oroliga för att kollegerna inte håller kritisk distans
En uppfattning som ofta hörs bland läkare är att man själv kan
ta emot gåvor och ha ett nära samarbete med läkemedelsföre-
tag utan att det påverkar ens eget beslutsfattande.Samtidigt är
många oroliga för att kollegerna inte klarar att upprätthålla
samma kritiska distans. 

Detta fenomen har belagts i en enkätundersökning bland
läkare i USA. Där uppgav 61 procent att »förmåner inte på-
verkar min praktik« (»promotions don’t influence my prac-
tice«), medan endast 16 procent av samma läkare ansåg att

samma påstående kunde
sägas om deras kolleger.
Uppenbarligen kan det
inte vara sant att majorite-
ten av läkare inte påver-
kas, samtidigt som majo-
riteten av andra läkare på-
verkas. En liknande un-
dersökning visade att lä-
karstudenter bedömde
mottagande av gåvor som
mer problematiskt för
andra yrkesgrupper än för
läkare.

I enkätundersökningar
framkommer också att
många patienter tycker det
är bekymmersamt att lä-
kare påverkas av gåvor
från läkemedelsindustrin.
Patienter med fast läkarre-
lation anser dock att deras
egen läkare är mindre på-
verkad än läkarkåren i all-
mänhet. De flesta patien-
ter kan inte föreställa sig
att deras läkare skulle sät-
ta egna ekonomiska in-
tressen före intresset för
patientens bästa.

Författarna menar att
undersökningar visar att

egenintresset är omedvetet och oavsiktligt. Därför kommer
många försök att begränsa konsekvenserna av detta att vara
fruktlösa. Som exempel på åtgärder som inte påverkar pro-
blemet nämner de begränsning av gåvors värde, utbildnings-
insatser och obligatorisk redovisning av intressekonflikter,
eftersom de bygger på en felaktig föreställning om mänskligt
beteende.

De noterar att många läkemedelsföretag förbjuder sina an-
ställda att motta även små gåvor, och de drar slutsatsen att det
enda hållbara förhållningssättet för sjukvården är att förbjuda
gåvor från läkemedelsindustrin.

Relevans för svenska förhållanden
Frågorna om läkares nära relationer till läkemedelsindustrin
är lika aktuella i Sverige som i USA. En överenskommelse om
regler för samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvård
har upprättats mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
och Landstingsförbundet samt mellan LIF och Läkarförbun-
det. I den senare sägs om gåvor: »Presentartiklar får utdelas
endast med stor återhållsamhet och får enbart avse artiklar av
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obetydligt värde för mottagaren.« Läkarförbundets etiska
regler föreskriver också hur samarbetet ska bedrivas för att
läkarkårens integritet ska bevaras. 

Den svenska läkarkåren har gjort sig beroende av läkeme-
delsindustrin för en stor del av sin fortbildning, för att kunna
delta i konferenser samt för forskning och utveckling. Det har
skett med sjukvårdshuvudmannens goda minne, som på så
sätt fått en förevändning för – som varit bekväm och billig (åt-
minstone på kort sikt) – att inte ta ansvar för läkarkårens kom-
petensutveckling. Avgörande förändringar är inte i sikte inom
överskådlig tid. Inom många andra sektorer som är beroende
av offentlig finansiering, t ex rättsväsendet, är motsvarande
relationer mellan offentliga tjänstemän och privat näringsliv
otänkbara inom lagens råmärken.

Några minimikrav för att läkarkåren ska behålla skattebe-
talarnas och patienternas förtroende är enligt min mening: 

• Överenskommelserna mellan Läkemedelsindustriför-
eningen, Landstingsförbundet och Läkarförbundet får av-
talsstatus med större krav på uppföljning och att överträ-
delser beivras.

• Gåvor och förmåner som inte är ersättning för utfört arbe-
te betraktas som otillbörlig påverkan.

Förutom regleringar skulle mycket vara vunnet om läkarkå-
ren i högre grad inser att beslutsprocesser i stor utsträckning
sker på ett irrationellt och omedvetet plan.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författaren är
ordförande i Jämtlands läns läkemedelskommitté och i Svensk
förenings för allmänmedicin läkemedelsråd (SFAM.L).
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”I enkätundersökningar framkom-
mer också att många patienter
tycker det är bekymmersamt att
läkare påverkas av gåvor från 
läkemedelsindustrin. Patienter
med fast läkarrelation anser 
dock att deras egen läkare är
mindre påverkad än läkarkåren i
allmänhet.


