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Regler för läkemedelsindustrins sam-
verkan med hälso- och sjukvård samt 
apotek har funnits sedan ca 40 år. 

Under åren har reglerna genomgått många 
förändringar oftast i en klart skärpande rikt-
ning och med en detaljreglering som delvis 
kunnat ifrågasättas. Den senaste revisionen 
för ca två år sedan av överenskommelsen 
mellan LIF och bland annat Sveriges Kom-
muner och Landsting avseende samarbetet 
med hälso- och sjukvården innebar emeller-
tid en välbehövlig förändring med avsevärt 
mindre detaljeringsgrad. Av olika skäl kom 
inte industrins samverkan med apoteksverk-
samheten att omfattas av denna förändring. 
Detta innebar att under en längre tid har i 
många avseenden helt olika regler gällt för 
företagens samarbete med å ena sidan häl-
so- och sjukvården och å den andra med 
apotek/apotekspersonal. Denna brist är nu 
åtgärdad genom de nya reglerna för samar-
bete med apotek och apotekspersonal som 
återfinns i Läkemedelsbranschens etiska re-
gelverk (LER) kapitel 2 avdelning 2. Till skill-
nad från reglerna om samarbete med hälso- 
och sjukvården (LER kap 2 avd 1) handlar 
det dock om av LIF ensidigt fastställda reg-
ler. Det är beklagligt att det inte varit möj-
ligt för LIF att komma överens om reglernas 
innehåll med företrädare för apoteken eller 
apotekspersonal. Det hade gett dem en nå-
got större legitimitet, men eftersom de nu 
väl harmoniserar med de väletablerade reg-
lerna om samarbete med hälso- och sjuvår-
den har detta dock knappast någon praktisk 
betydelse.

BAKGRUND OCH SYFTE
I likhet med vad som gäller ifråga om regler-
na för samverkan med hälso- och sjukvården 
inleds de nya reglerna med en förklaring att 
samarbete mellan industri och apotek och 
apotekspersonal är viktig för en korrekt lä-
kemedelsanvändning och utveckling av både 
nya och befintliga läkemedel. Det betonas att 
samarbetet måste ske på ett etiskt sätt, med 
gott omdöme och i enlighet med gällande la-
gar så att trovärdigheten bibehålls. 

UTBYGGD BEGREPPSAPPARAT OCH DE-
FINITIONER
I reglerna finns inledningsvis även definitio-
ner av ett stort antal begrepp. Här har det 
skett en välbehövlig anpassning till reglerna 
för samarbete med hälso- och sjukvården. 
Olika begrepp såsom ”bisyssla”, ”medar-
betare”, ”produktinformation”, ”övrig sam-
mankomst” etc. definieras nu på samma 
sätt som i reglerna för samverkan med häl-
so- och sjukvården. Emellertid är definitio-
nerna i reglerna för samverkan med apotek/
apoteks personal fler. Det förklaras av dels 
att det handlar om just apotek och apoteks-
personal dels att LIF valt att definiera ett an-
tal företeelser redan i detta inledande avsnitt 
istället för i senare artiklar för specifika sam-
verkansformer. Det här är enbart en redak-
tionell justering som gjort det möjligt att för-
enkla de följande artiklarna och skriva dem 
kortare.  Någon saklig skillnad i förhållande 
till reglerna för samverkan med hälso- och 
sjukvården handlar det alltså inte om. 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER 
OCH REGLER
Definitionerna följs av en artikel (1) med 
grundläggande principer och regler. Dessa 
är desamma som gäller för samverkan med 
hälso- och sjukvården. Det skall således 
finnas en ömsesidig nytta för varje form av 
samverken mellan industriföretag och apo-
tek/apotekspersonal. All samverkan skall 
dokumenteras och genomföras öppet och 
transparent. Det poängteras att det sena-
re innebär att vid s.k. värdeöverföring en-
ligt LERs kapitel 2 avdelning 3 skall dessa 
speciella regler tillämpas. Samarbete med 
apotek och apotekspersonal omfattas så-
ledes av läkemedelsbranschens nyinförda 
system för s.k. öppen rapportering av vär-
deöverföring. 

Inga ersättningar får utgå för själva del-
tagandet i en sammankomst. För måltider 
och alkohol gäller samma regler som ifråga 
om sammankomster för hälso- och sjukvår-
den. Lunch får således ha ett värde av högst 
250:- och middag högst 700:-. Vin och öl 
får endast förekomma som måltidsdryck. 
Inga sociala aktiviteter får förekomma med 
undantag för enklare former såsom bak-
grundsmusik.

Förbudet i reglerna för samarbete med 
hälso- och sjukvården mot att bekosta resor, 
logi och konferensavgifter gäller nu också 
fullt ut ifråga om samarbete med apotek/
apotekspersonal. Eventuella resor för apo-
tekspersonal inom ramen för ett konsultupp-
drag får dock bekostas. Resan skall om möj-
ligt genomföras i ekonomiklass. 

Nya regler för samverkan 

MED APOTEK
Sedan 15 juni 2016 gäller nya regler för läkemedelsföretags samverkan med apotek 
och apotekspersonal. Torsten Brink, Brilex AB, redogör i denna artikel för de nya 
reglerna och deras innebörd.
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Vad gäller val av ort och lokal för olika 
arrangemang gäller samma begränsningar 
som för arrangemang för hälso- och sjuk-
vårdspersonal. Valet skall alltså stå i rimlig 
relation till syftet med arrangemanget och 
exklusiva platser där möjlighet ges till andra 
lockande aktiviteter, t.ex. skidor och golf, 
skall undvikas. 

ARTIKLAR OM SÄRSKILDA SLAG AV SAM-
VERKAN
De grundläggande principerna och regler-
na följs av ett antal artiklar (2 – 7) rörande 
särskilda former av samverkan. Dessa avser 
produktinformation, övriga samman-
komster, konsultation och uppdrag, 
marknadsundersökningar, informa-
tions- och utbildningsmaterial samt 
hjälpmedel och samarbetsprojekt.

Artikeln 2 rörande produktinforma-
tion är väsentligt kortare än motsvarande 
bestämmelse rörande inbjudan till produktin-
formation för hälso- och sjukvården. Således 
sägs väsentligen endast att inbjudan skall 
innehåll information om innehåll, tidsmässig 
omfattning och om möjligt, tid och plats. Det 
finns ingen motsvarighet till kraven på till vil-
ken befattningshavare inbjudan skall skickas 
eller något om att det tydligt skall framgå 
att informationen inte är produktneutral. Det 
görs heller ingen hänvisning till artikel 23 i 
Regler för läkemedelsinformation (LER ka-
pitel 1 avdelning 1) med dess anvisningar 
om utformningen av bokningsbrev.

Att det inte anges något om till vilken be-
fattningshavare inbjudan skall skickas tor-
de kunna förklaras av att reglerna är ensi-
digt utfärdade av LIF. Man har helt enkelt 
inte haft någon motpart att diskutera frågan 
med. Dessutom torde organisationen på oli-
ka apotek kunna variera avsevärt och göra 
det svårt att generellt peka ut visst slag av 
befattningshavare.  

Övriga skillnader har enligt min uppfatt-
ning ingen praktisk betydelse. Att artikel 23 
i Regler för läkemedelsinformation också 
gäller är en självklarhet och redan av att 
man inbjuder till produktinformation torde 
det tydligt framgå att informationen inte är 
produktneutral. Sammanfattningsvis innebär 
det sagda att kraven på utformningen av en 
inbjudan till produktinformation för apotek/
apotekspersonal är desamma som ifråga 
om inbjudan till produktinformation för häl-
so- och sjukvården.

Artikel 3 i de nya reglerna avser övriga 
sammankomster.  Här görs, på motsva-
rande sätt som i reglerna om samverkan med 
hälso- och sjukvård, en uppdelning i sam-
mankomster arrangerade av eller i samar-
bete med läkemedelsföretag och samman-
komst arrangerade av apotek eller tredje 

part. Reglerna om vad läkemedelsföretag 
kan bekosta, göra i övrigt och kraven på 
utformning av inbjudan uttrycks här på ett 
avsevärt enklare och kortare sätt än i mot-
svarande regler rörande sammankomster för 
hälso- och sjukvården. Av skäl som jag an-
gett tidigare innebär detta dock inte några 
sakliga skillnader. Väsentligen samma reg-
ler gäller nu för övriga sammankomster för 
apotek/apotekspersonal som för övriga sam-
mankomster för hälso- och sjukvård.

Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet skall utgöra den dominerande de-
len samt syftet med sammankomsten. Av in-
bjudan skall innehåll, tidsmässig omfattning, 
tid och plats framgå. Om produktinformation 
förekommer skall det framgå av programmet 
eller inbjudan. Företaget kan stå för skäliga 
och nödvändiga kostnader, t.ex. föredrags-
hållare, lokal, utbildningsmaterial och mått-
fulla måltider. 

Vid sponsring av sammankomst som ar-
rangeras av apotek/apotekspersonal skall fö-
retaget från arrangören erhålla en fullständig 
budget för aktiviteten för beslut om eventuellt 
ekonomiskt stöd. Det anges också att det är 
önskvärt att det ekonomiska utfallet redovi-
sas efter genomförandet av arrange manget. 
Denna senare regel är avsevärt mycket mju-
kare utformad än motsvarande bestämmel-
se i reglerna rörande samverkan med hälso 
och sjukvård där det anges att ekonomisk 
redovisning skall ske inom sex månader och 
eventuellt överskott återbetalas. Avsakna-
den av ett sådant krav kan förklaras av att 
LIF troligen inte ansett det möjligt att utan 
överenskommelse med en motpart lägga 
ett sådant krav på apotek/apotekspersonal. 
Men innebörden blir att kraven på kontroll 
av hur sponsormedlen använts är klart lägre 
vid samverkan med apotek/apotekspersonal.

Artikel 4 innehåller regler om konsulta-
tion och uppdrag. Dessa är trots en min-
dre omfattande utformning desamma som i 
motsvarande bestämmelse ifråga om sam-
verkan med hälso- och sjukvården. Såle-
des gäller bland annat att det skall finnas ett 
legitimt behov av uppdraget och att detta 
skall vara skriftligt överenskommet. Till skill-
nad från motsvarande regel om konsultupp-
drag för hälso- och sjukvårdspersonal sägs 
dock inte uttryckligen att det skall vara ett 
trepartsavtal som omfattar även uppdrags-
tagarens arbetsgivare. Emellertid anges att 
ersättning för uppdrag i tjänsten skall beta-
las till arbetsgivaren. I många fall torde det 
därför vara nödvändigt med trepartsavtal 
även när apotekspersonal anlitas för kon-
sultuppdrag.

Artikel 5 avser marknadsundersök-
ningar. Även här är bestämmelsen kortare 
och enklare formulerade än motsvarande 

bestämmelse i reglerna för samverkan med 
hälso- och sjukvård. Men i sakligt och prak-
tiskt hänseende föreligger ingen skillnad. 
Marknadsundersökningar skall utföras i en-
lighet med gällande etiska riktlinjer från ICC/
ESOMAR. Respondenterna skall inte vara 
fler än vad som är motiverat för att uppnå 
rimlig säkerhet i resultaten och svaren skall 
behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet 
med personuppgiftslagen. Eventuell ersätt-
ning till respondenterna skall vara rimlig i 
förhållande till deras tidsinsats. I fråga om 
snabbt genomförda undersökningar, t.ex. 
via telefon, får ersättningen som högst vara 
symbolisk.

Artikel 6 reglerar informations- och ut-
bildningsmaterial samt hjälpmedel. 
Samma restriktiva inställning till sådant ma-
terial som sedan tidigare gäller vid samver-
kan med hälso- och sjukvård gäller nu vid 
samverkan med apotek/apotekspersonal. 
Materialet skall således vara lågt värde (f.n. 
högst 450:-), av direkt yrkesmässig relevans 
för mottagaren samt till direkt nytta för pa-
tientomhändertagandet. Hjälpmedel får inte 
vara av sådant slag som rutinmässigt an-
vänds i mottagarens verksamhet.

Den avslutande artikel 7 i de nya regler-
na avser samarbetsprojekt. Här återges 
inte några sakliga regler utan artikeln inne-
håller endast en hänvisning till att motsva-
rande artikel i reglerna om samverkan med 
hälso- och sjukvård (LER kapitel 2 avdelning 
2 artikel 6) gäller. Man kan ju fråga sig var-
för man just rörande denna samverkansform 
väljer en hänvisning till andra delar av LER 
i stället för att såsom i de tidigare artiklarna 
ange de sakliga krav som ställs. Det skulle 
hos läsaren kunna väcka tanken att de tidi-
gare artiklarna (2 – 6) innebär viktiga sak-
liga skillnader i jämförelse med reglerna för 
samverkan med hälso- och sjukvården. Men 
som torde ha framgått är det inte min tolk-
ning av de nya reglerna om samverkan med 
apotek/apoteks personal. Med de smärre 
sakliga skillnader jag pekat på tidigare i arti-
keln har reglerna för samverkan mellan läke-
medelsföretag och apotek/apotekspersonal 
harmoniserats med reglerna om samverkan 
med hälso- och sjukvård. Det får ses som 
bra utveckling till gagn för läkemedelsindu-
strins samverkan med både hälso- och sjuk-
vården och apotek/apotekspersonal.

TORSTEN BRINK
Jur. kand Brilex AB
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Arbetar man med en nischad produkt skall man annonsera 
i en tidning med nischat innehåll. Vi ser till att du når alla 
specialiteter i vårdkedjan i cancerområdet resp. neurologi-
området.

Kontakta oss för mer information. 

redaktionen@pharma-industry.se
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når du c:a 7000 personer, t ex neurologer, rehabläkare, geriatriker, 
specialintresserade öppenvårdsläkare, smärtläkare etc.
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