Tillägg till nationell överenskommelse om samverkansformer mellan
läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården

BAKGRUND
Detta är ett tillägg till det gällande överenskommelsen mellan LIF och Sveriges
Kommuner och Landsting.Tillägget omfattar inte bara SLL och LIF, utan även KI,
Stockholms Läkarförening och Vårdförbundet, avdelning Stockholm. Det syftar till
att beskriva beslutsnivåer och andra rutiner för tillämpandet av det nationella
överenskommelsen mellan LIF å ena sidan och SLL och Karolinska Institutet å andra
sidan. Tillika ingår Stockholm Läkarförening och Vårdfacket i Stockholm som parter.

Med sjukvårdspersonal avses läkare, sjuksköterskor, barnmorskor m fl yrkeskategorier
som typiskt sett organiseras av Läkarförbundet och Vårdförbundet.
Överenskommelsen omfattar ifrågavarande yrkeskategorier oberoende av om de är
medlemmar i Läkarförbundet och/eller Vårdförbundet eller ej.

Parterna är medvetna om att denna överenskommelse formellt endast gäller svenska
juridiska personer, svenska marknadsbolag, och inte deras moder- och systerbolag.
Det åligger dock de svenska marknadsbolagen att tillse att i överenskommelsen
angivna regler iakttas även av moderbolag och systerbolag vid aktiviteter på den
svenska marknaden eller riktade mot den svenska marknaden.

Rutiner kring informations-/utbildningsaktiviteter
Överenskommelsen om produkt- och/eller terapiinformation och utbildning träffas för
SLL:s räkning av verksamhetschef och av prefekt för KI:s del.
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Sjukvårdspersonal och forskare som deltagit i vetenskapligt möte eller kongress
utomlands skall upprätta kongressrapport. Denna rapport skall tillhandahållas
huvudmannen.

Föredragshållande – konsultuppdrag – Advisory board-uppdrag
Sjukvårdspersonal/forskare som besitter spetskompetens kan delta som föreläsare och
föredragshållare vid vetenskapliga möten inom och utom landet eller i andra
konsultuppdrag där vårdens/akademins expertis behövs. Deltagande i sådan aktivitet
kräver att verksamhetschefens/prefektens chef skriftligen har godkänt
överenskommelse mellan berörd läkare och berört läkemedelsföretag. Av nämnda
överenskommelse skall den ersättning som utgår till föredragshållaren samt hur
densamma utbetalas framgå.

Deltagande i advisory boards och liknande kräver, för SLL:s del, att
landstingsdirektören skriftligen har godkänt överenskommelsen mellan berörd
sjukvårdspersonal/forskare och berört läkemedelsföretag och för KI:s del lämnas
godkännandet av rektor. Av nämnda överenskommelse skall den ersättning som utgår
samt hur densamma utbetalas framgå. Deltagande i advisory boards, gällande
marknadsföring av läkemedel, bör som regel inte förekomma.

Ersättning till sjukvårdspersonal/forskare, som deltar i advisory boards eller uppträder
som föredragshållare, får ej överstiga skälig ersättning per timme för nedlagt arbete på
fritiden. Eventuell ersättning därutöver skall tillfalla SLL/KI och användas i forskning
utveckling och/eller kompetensutveckling, vari berörd sjukvårdspersonal/forskare
deltar.

Inbjudan
För inbjudan avseende deltagande i vetenskapligt möte eller kongress utomlands, skall
inbjudan sändas enligt reglerna i det nationella överenskommelsen. Verksamhetschef
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föreslår lämpliga deltagare. Det är sedan sjukhusdirektörer respektive
närsjukvårdschefer eller chefer för länsövergripande verksamheter inom Stockholms
Läns sjukvårdsområde för SLL:s del och rektor såvitt avser KI, som efter interna
överläggningar avgör om behov att deltaga föreligger och vem/vilka som skall deltaga
från SLL/KI. Därefter, under förutsättning av deltagande, träffas överenskommelse
mellan företagen och SLL/KI.

Sjukvårdshuvudman, verksamhetschef och verksamhetschefs chef
Med verksamhetschefs chef avses i detta avtal för SLL:s del sjukhusdirektör för alla
sjukhus utom Karolinska Universitetssjukhuset, där divisionschef är
verksamhetschefens chef. För närsjukvården är verksamhetschefs chef
närsjukvårdschef eller chef för länsöverskridande verksamheter inom Stockholms
Läns sjukvårdsområde (SLSO). För KI:s del utgör prefekt verksamhetens chef och
rektor är prefektens chef.
Sjukvårdshuvudmannens befogenheter enligt detta avtal utövas av landstingsdirektör
och för KI:s del utövas motsvarande befogenheter av rektor.
Ovan angivna personer äger rätt att sätta annan i sitt ställe.

Samråd
Parterna har enats om att utse en samrådsgrupp bestående av åtta ledamöter.
Samrådsgruppen skall följa överenskommelsens tillämpning och härvidlag vidta de
åtgärder de finner lämpliga samt föreslå eventuella förändringar av
överenskommelsen.
Samrådsgruppen skall sammanträda två gånger per år.
Av samrådsgruppens ledamöter utser SLL, KI och LIF två vardera, samt Stockholms
läkarförening och Vårdförbundet var sin. Gruppen utser inom sig ordförande.

Detta tillägg gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på ett år. Uppsägning
skall ske skriftligen.
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Denna text har upprättats i fem exemplar, varav envar part tagit ett.
Stockholm 2007 -

-

Stockholms läns landsting

Karolinska Institutet

LIF

Stockholms Läkarförening

Vårdförbundet
Avdelning Stockholm

Kontaktinformation:
Följande länk/person utgör kontaktväg för frågor rörande avtalet inom respektive
organisation:
SLL: http://www1.intranat.sll.se/Projekt--samverkan/Samverkan--samarbeten/Samarbeteninom-SLL/LIF.aspx
KI: Jurist Kerstin Bogren (Kerstin.Bogren@ki.se)
LIF: Richard Bergström
Stockholms Läkarförening: Thomas Flodin
Vårdförbundet, Avdelning Stockholm: Ulla Althin, (ulla.althin@vardforbundet.se)

