
I
veckan presenterades i en statlig rap-
port en svensk kod för bolagsstyr-
ning, en s k uppförandekod. Denna
kommer i kölvattnet av skandaler och

oegentligheter och är tänkt att återupp-
rätta förtroendet för svenskt näringsliv.

Ska staten verkligen tala om hur företa-
gen ska uppföra sig? 

I skuggan av detta har signaler hörts
om att läkarnas relationer med läkeme-
delsindustrin också behöver granskas,
och Institutet mot mutor, IMM, har re-
dan påbörjat denna granskning. Allmän-
heten har högt förtroende för läkarna,
men avseende våra kontakter med läke-
medelsindustrin finns uppenbarligen en
tvekan. Behövs en statlig uppförande-
kod även i sjukvården? Och vad gör Lä-
karförbundet för sina medlemmar?

Läkarförbundets läkemedelsråd hand-
lägger frågor som rör läkemedel ur ett
politiskt perspektiv, och redan hösten
2002 beslutade vi att ta fram riktlinjer
för läkares kontakter med industrin. Till
viss del handlade det om att revidera de
etiska riktlinjer som Läkarförbundet an-
tog 1985 om läkare som utför uppdrag
för industrin. 

Arbetet vidgades emellertid betydligt
då vi såg ett behov av att även skapa rikt-
linjer för utbildningsverksamhet, pro-
duktinformation, gåvor, sponsring och
förtroendeuppdrag. Vi tycker också det
är viktigt att samma riktlinjer ska gälla
för kontakter med företag inom den me-
dicintekniska branschen.

Under hösten 2003 kom även Medi-
cine studerandes förbund, MSF, att en-
gagera sig i frågan om läkemedelsin-
dustrins kontakter med läkarstudenter,
och vi beslöt att arbeta tillsammans. Det
finns idag inget regelverk för studeran-
des kontakter med industrin, och det
känns bra och angeläget att vi därför till-
sammans kunnat skriva ett avsnitt röran-
de studenterna i de etiska riktlinjerna.

Det har inte varit ett lätt arbete och det har
dragit ut på tiden. Det är oerhört viktigt
att vi i hälso- och sjukvården kan ha ett
fortsatt samarbete med läkemedelsföre-
tag och medicintekniska företag. 

Vi har i Läkemedelsrådet försökt hit-
ta riktlinjer som gör att vi läkare kan kän-
na trygghet i detta samarbete. Relatio-
nen måste alltid fungera på ett sådant sätt
att läkarens oberoende i förhållande till
industrin inte ska kunna ifrågasättas.

Flera lagar definierar vad som är till-
låtet eller inte i läkares kontakter med in-
dustrin. Särskilt viktiga är förvaltnings-
lagens bestämmelser kring jäv, brotts-
balkens korruptionsbestämmelser och
lagen om offentlig anställning. 

Dessutom finns ett avtal mellan läke-
medelsindustrins branschorganisation,
LIF, och Landstingsförbundet som re-
glerar formerna för samverkan. I anslut-
ning till detta finns en separat överens-
kommelse mellan Läkarförbundet och
LIF med i princip samma innehåll.

Behövs då etiska riktlinjer när detta re-
gelverk finns? Ja, i ett etiskt förhåll-
ningssätt ingår naturligtvis att följa gäl-
lande lagar och avtal, men det är inte till-
räckligt. God etik är när man i sitt age-
rande håller en betryggande säkerhets-
marginal till det som är oacceptabelt i
omgivningens ögon eller juridiskt otillå-
tet – att man aldrig tangerar de gråzoner
som ofta uppstår.

Läkemedelsrådet har inhämtat syn-
punkter från förbundets Etik- och an-
svarsråd, och nu är det dags för alla del-
föreningar att inkomma med synpunk-
ter. Vi vill få till stånd en bred diskussion
i kåren, så att dessa riktlinjer blir något
som hela kåren sedan står bakom. 

En god etik är bästa skyddet för att
värna den enskilde läkarens oberoende
och integritet. Med dessa etiska riktlin-
jer vill vi bidra till en kod för läkare som
håller för samhällets granskning!
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Stympad äldrevård

❙ ❙  Den medicinska professionen kan inte
längre stillatigande åse hur politiker och
administratörer stympar den svenska
äldrevården, skriver Bengt von Zur-
Mühlen, Sjukhusläkarföreningen i Upp-
sala, Barbro Westerholm, ordförande i
SPF, och Gunnar Akner, Svensk för-
ening för geriatrik och gerontologi, i
Upsala Nya Tidning:

»En av konsekvenserna av förändringen
är minskat antal vårdplatser så att av de
117 038 platser som fanns vid landets
sjukhus 1980 återstår nu bara 27 735
platser. Denna utveckling har skett i hela
OECD, men Sverige ligger i bottenligan
där enbart Mexico och Turkiet har färre
vårdplatser per 1 000 invånare.

/…/ Akutsjukvårdens avdelningar är
rutinmässigt överbelagda och alltfler
patienter ’utlokaliseras’ och vårdas vid
annan klinik än den som har bäst kom-
petens att hantera den aktuella sjukdo-
men. Det finns därför anledning att
misstänka att en stor del av neddrag-
ningarna på senare år har varit motive-
rade mer av omtanke om budgeten än
om patienterna.

/…/ Specialiteten geriatrik, som utgör
en generalistspecialitet för äldre, kan och
vill ha ett tydligare nationellt uppdrag
inom äldrevården, men för närvarande
finns alltför få geriatriker för att kunna ta
över denna del av vården. Under över-
skådlig tid måste det därför ske ett nära
samarbete mellan geriatriker och allmän-
medicinare/husläkare där dessa tillsam-
mans får i uppdrag att organisera pri-
märvården och närsjukvården för äldre. 

/…/ Den medicinska professionen
kan ej längre stillatigande låta politiker
och administratörer i landstingen stym-
pa eller utan tillräcklig kompetens i geri-
atrik organisera den svenska äldrevår-
den. Angelägna reformer behöver inle-
das omgående. De viktigaste är:

att skapa en sammanhållen vårdor-
ganisation anpassad för äldre personer
med nära samband mellan öppen- och
slutenvård;

att bägge vårdformerna är noga di-
mensionerade efter behoven och

att personal som handlägger äldre
personer har utbildning i geriatrik.« •
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