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Inget överflöd, mer självkritik
och ökade kostnader för lands-
tingen. Det är några av effekterna
av det nya avtalet med industrin
som Läkarförbundet väntas an-
sluta sig till i veckan.

❙ ❙ Det nya avtalet som Landstingsför-
bundet, LF, och Läkemedelsindustriför-
eningen, LIF, kom överens om i förra
veckan innebär en skärpning. Det sätter
stopp för en rad saker som tidigare har
varit i sin ordning. Från årsskiftet är det
slut med till exempel golfresor,
sponsring eller att industrin bjuder på
sprit. Det som industrin betalar för ska
vara relevant ur fortbildningssynpunkt. 

På torsdag väntas Läkarförbundet
anta en överenskommelse med LIF med
samma innebörd som avtalet mellan LIF
och LF.

– Verksamhetschefen måste ta ett
större och tydligare ansvar. Men proble-
met är att läkemedelsföretagen inte får
betala mer än 50 procent av resa, kost
och logi, säger ordföranden i Läkarför-

bundet Eva Nilsson Bågenholm apropå
förändringarna.

Oro i kåren
Efter påtryckningar från Läkarförbundet
fick gränsen till slut gå vid 50 procent,
inte 40. Det blir ändå en stor skillnad,
och hon tror att många läkare i kåren nu
är oroade för att en stor del av fortbild-
ningen kommer att försvinna.

– Risken är att det blir för svårt för
landstingen att skjuta till de pengar som
behövs. Landstingen måste visa att de tar
det ansvaret. Visst har landstingen dålig
ekonomi, men om man ska ha en
sjukvård som ska fungera även i framti-
den måste man investera i läkarnas fort-
bildning.

De nya reglerna är inte bara mer re-
striktiva, de går också konkret in på när,
var och hur samarbete kan ske. Eva Nils-
son Bågenholm tycker det är viktigt att
informationen om de nya reglerna
sprids, hon tror att många läkare är osäk-
ra på hur relationerna med industrin ska
fungera framöver. 

Blir det nya avtalet smidigt att tilläm-
pa?

– I början kommer det att bli krång-
ligt eftersom verksamhetschefen ska
vara med på ett hörn i alla sammanhang,
men efter en inkörningstid kommer det
nog att fungera ganska bra, tror Eva
Nilsson Bågenholm.

Förundersökningar mot läkare
Förändringarna har tvingats fram av
samhällsdiskussionen om mutor. Bland
annat har överåklagare Christer van der
Kwast nyligen inlett förundersökningar
om eventuellt mutbrott mot en handfull
läkare, som möjligen agerat på ett sätt
som betraktats som normalt. 

– Det kan bli jobbigt för kåren. Även
om man har ett avtal blir det viktigt att ha
en kritisk inställning. I och med det nya
avtalet måste man ha en diskussion med
sin verksamhetschef, säger Eva Nilsson
Bågenholm. 

Avtalet mellan LF och LIF är inte
tvingande för landstingen. Varje lands-
ting får avgöra om det ska tillämpas. 

– Vi hade alla tre, LF, LIF och Läkar-
förbundet, önskat ett nationellt avtal.
Men en del landsting är väldigt måna om
att ha sitt eget, och det är synd.

Hon tror ändå inte att eventuella lo-
kala avtal kommer att krocka med det
nationella. Så till exempel det som
Stockholms läns landsting väntas anta
denna vecka, se även LT nr 21–22/2004.
Även Region Skåne har egna regler.

Läkarförbundets strävan är att det
även på Europanivå ska finnas riktlinjer
för relationen till industrin. Läkarför-
bundens Europasammanslutning CPME
arbetar för att åstadkomma en överens-
kommelse med EFPIA, LIFs europeiska
motsvarighet.
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Nytt industriavtal ger oro 
för minskad fortbildning

• Alla typer av uppdrag för industrin re-
gleras. Ersättning ska vara skälig.
• Produktinformation ska i princip ske i
grupp, på arbetsplatsen, på arbetstid
och bara efter sjukvårdshuvudmannens
medgivande. Spontana besök får ej fö-
rekomma.
• Terapiinriktad utbildning och veten-
skaplig sammankomst ska formas efter
kompetensbehovet och i samråd med
sjukvårdshuvudmannen och ske på eller
så nära arbetsplatsen som möjligt.
• Fortbildning utomlands får ske endast
om majoriteten av deltagarna är från ut-
landet och om alternativ inte finns i Sve-
rige.
• Fortbildning för läkare ska vara grans-
kad av IPULS.

• Måltider ska vara måttfulla. Vin och öl
tillåts som måltidsdryck. Industrin får
inte bjuda på sprit.
• Resor ska ske i ekonomiklass.
• Industrin får stå för hela konferensav-
giften men högst hälften av kostnader-
na för resa, kost och logi.
• Sociala aktiviteter eller fritidsaktivite-
ter får inte erbjudas eller efterfrågas.
• Förbud mot sponsring av aktivitet som
inte är yrkesförkovrande, till exempel
personalfester.
• Förbud mot alla typer av gåvor eller
ersättningar utöver avtalet.
Överenskommelsen, som träder i kraft 1
januari 2005, kommer att finnas på
www.slf.se under Etik och ansvar.

Det nya avtalet innebär:

❙ ❙ Igår, efter denna tidnings presslägg-
ning, skulle Norrbottens landstingspoli-
tiker på nytt ta ställning till frågan om
BB i Kiruna ska öppnas eller ej. Social-
styrelsen har på eget initiativ utrett frå-
gan och avråder med hänvisning till pa-
tientsäkerheten. Nu hoppar läkare av i
protest mot att landstingspolitikerna
ändå verkar vilja stå fast vid beslutet att
åter öppna Kirunas BB.

Först ut var, enligt tidningen Norr-

ländska Socialdemokraten, Per Fahles-
son, länschef för barnmedicin i Norrbot-
ten. Häromdagen gav Ingemar Back-
man, länschef för internmedicin, samma
besked. De har, i egenskap av medi-
cinskt ansvariga, vid flera tillfällen av-
rått landstingspolitikerna från att fatta ett
beslut om att öppna BB i Kiruna igen. 
Ingemar Backman anser att det skulle
bryta mot alla prioriteringsregler i sjuk-
vården att åter öppna BB i Kiruna. (LT)

Stort stöd för Vrinnevi
❙ ❙ Nästan alla som röstade, 96 procent, i
Norrköpings kommun vill att Vrinnevi-
sjukhuset ska bli ett fullvärdigt akut-
sjukhus igen. Det stod klart efter folk-
omröstningen i söndags när Norrkö-
pings kommun tagit tillfället i akt att frå-
ga invånarna om de vill att kommunpo-
litikerna ska uppvakta landstingspoliti-
kerna med krav om detta.

Men troligen kommer detta inte att
påverka landstingspolitikerna. (LT)

BB-fråga i Kiruna leder till läkaravhopp


