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Kraftigt skärpta regler för
samverkan läkare–industri i USA

Nu skärper nordamerikanska universitet kraftigt reglerna
för samverkan mellan sina läkare och läkemedelsindustrin.
Bland annat införs en nolltolerans mot gåvor och ett förbud
mot att medverka i spökskrivna artiklar. Läkemedelsindus-
trin tar, i vissa frågor, steget ännu längre och upphör med
gåvor och restaurangmat till samtliga läkare i hela USA.

I Nordamerika skärps nu tonenmellan läkare och läke-
medelsindustri rejält. I juni i år fattade den amerikan-
ska organisationen Association of American Medical
Colleges, AAMC, beslutet att skärpa sina riktlinjer. Or-
ganisationen representerar samtliga drygt 130 ameri-
kanska och kanadensiska universitetmedmedicinarut-
bildning och närmare 400 undervisningssjukhus med
sammanlagt runt 280 000 läkare, forskare och medici-
narstudenter.

I en artikel i veckans nummer av Journal of the Ameri-
canMedicalAssociation, JAMA, beskrivs denya riktlin-
jerna och bakgrunden till att de tagits fram. Nytt är
bland annat att det införs en nolltolerans mot gåvor
från läkemedelsindustrin, en ”zero-dollar limit” som
det kallas. Det blir även ett förbud för företagen att er-
bjudamat omdet inte i förväg godkänts av ett nationellt
ackrediteringsråd. De nya reglerna begränsar också
konsulenternas möjligheter att träffa läkare och for-
skare. Krav på att varuprover ska hanteras centralt in-
förs, liksom att läkemedelsindustrins fonder för resor
och deltagande i medicinska kongresser också ska han-
teras centralt.

Den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsin-
dustriföreningen, Pharmaceutical Research andManu-
facturers of America, PhRMA, var inte sen att replikera.
En månad senare, i juli, meddelade läkemedelsindus-
trin att den i vissa frågor kommer att gå ännu längre i
sinamarknadsföringsregler somgäller samtliga läkare i
USA.

– Från första januari 2009 är alla gåvor förbjudna, pen-
nor,muggar, rubbet, i hela USA. Dessutom förbjuds alla
luncher och middagar på restaurang. Det går nu en
chockvåg igenom läkemedelsindustrin i USA, och den
stora fråganärhurmångakonsulenter somblir kvarnär
hela fältstyrkan får jobbapå ett helt annat sätt, sägerRi-
chard Bergström, vd för Läkemedelsindustriförening-
en, LIF, i Sverige.

Förändringarna iUSA är en del i en process somhar på-
gått en längre tid och där amerikanarna inte riktigt har
hängtmed,menar han.

–Vi inomden globala industrin har insett att vi inte kan
hålla på som vi gjort tidigare. I USA görman nu det som
vi i Sverige och Europa har gjort under de senaste åren
och att det blir så här drastiskt beror på att dehar väntat
för länge, säger Richard Bergström.

Reaktionerna på de amerikanska förändringarna är
också relativt ljummahär i Sverige.

– Jag tror inte att skärpningen iUSAkommer att betyda
så jättemycket här, säger Eva Nilsson Bågenholm, ord-
förande för Läkarförbundet.

– I Sverige regleras jumycket genomatt det ska godkän-
nas av verksamhetschefen. Vi använder inte förbud,
utan rimligheten ska bedömas av den ansvarige chefen.
Men däremot kommer det att få stor betydelse för det
pågående arbetet att ta framen internationell standard,
säger hon.

Även på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, me-
narman att de svenska reglerna är bra somde är.

– Vi följer med intresse utvecklingen som sker i USA,
men vi har inga planer just nu på att se över de svenska
reglerna, säger Ulrika Eriksson, handläggare i läkeme-
delsfrågor vid SKL.

Under den senaste tiden har det avslöjats att vissa ve-
tenskapliga artiklar inte alls skrivits av de angivna för-
fattarna utan av läkemedelsföretagen eller av särskilda
skrivbyråer de anlitat. De nya riktlinjerna från AAMC
inför ett förbud för läkare, forskare och studenter vid
amerikanska universitet att medverka i vetenskapliga
artiklar eller föredrag somhelt eller delvis är spökskriv-
na av läkemedelsföretag eller annan part anlitad av ett
läkemedelsföretag. Dessutom införs en stark rekom-
mendation om att inte ställa upp som talare åt läkeme-
delsföretag i så kallade speakers bureaus.

Särskilt kravet på att inte medverka i spökskrivna arti-
klar tror Richard Bergström kommer att bli svårt att
efterleva.

FREDRIK HEDLUND, FRILANSJOURNALIST
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– Det är helt orimligt att kräva detta i stora industris-
ponsrade studier. Jag tycker att det är lite dubbelmoral
att inte stå upp och försvara att det inte är akademin
själva som gör detta utan att det sker tillsammans med
industrin. Jag hade hellre sett en lösning där man krä-
ver att det deklareras vem somhar gjort vad, säger han.

Denkraftiga regeländringen iUSAkommeratt ställa till
problem för den kliniska forskningen där, menar Ri-
chard Bergström.

– Kritiken mot vårt samröre har gått så långt att man
antagligen bränner ett antal broar och försvårar ett an-
tal samarbeten, vilket jag tycker är olyckligt, säger han.

Författarna till artikeln i JAMA beskriver också hur en
rad stora universitet, bland annat Yale, Boston och uni-
versiteten iKalifornien, redan innandenya riktlinjerna
antogs, själva har tagit initiativ till att införa skärpta
riktlinjer. De flesta medarbetare har uppfattat det som
positivt.

Bland annat berättar de om en kvinnlig medicinprofes-
sor vid ett universitet som skaffade ett lager med vanli-
ga bläckpennor, och så fort hon såg en kollega hålla i en
pennameden företagsloggapå så toghondenochersat-
te denmed en omärkt penna.

”Idrottsmän kan ha företagsloggor på sina kläder, men
läkare bör följa en högre standard för att skydda sin
egen och sin professions integritet”, skriver författarna
i JAMA.

Eva Nilsson Bågenholm skrattar åt beskrivningen men
blir sedan allvarlig.

– Vi har inte diskuterat just företagspennor eftersom
det är så vanligt förekommande,men det är klart att det
är skillnadpå idrottsmänoch läkare.Vi sprider juvidare
företagens varor, och det är samhället som betalar dem.
Så visstmåste vi ha en annan standard än idrottsmän

LÄS MER

Artikel i JAMA:
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/300/9/1067

AAMC:s nya regelverk (pdf 900 kB):
https://services.aamc.org/Publications/showfile.cfm?file=version11
4.pdf&prd_id=232&prv_id=281&pdf_id=114

PhRMA:s nyamarknadsföringsregler (pdf 600 kB):
http://www.phrma.org/files/PhRMA%20Marketing%20Code%202
008.pdfnen, säger hon.


