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Ønsker større 
åpenhet og debatt
Uavhengig legemiddelinformasjon bør styrkes og rapportering 
om markedsføringsaktiviteter fra legemiddelfirmaene bør bli bedre.

Dette er noen av konklusjonene i en rapport 
om forholdet mellom legene og legemiddel-
industrien utarbeidet av Statens legemiddel-
verk på oppdrag fra Helsedepartementet. 
Rapporten, som ble utgitt i juli, er 
tilgjengelig på Legeforeningens nettsider 
(www.legeforeningen.no/
index.db2?id=19941).

– Det er svært positivt dersom det offent-
lige nå vil gjøre en innsats for å få mer 
produsentuavhengig legemiddelinforma-
sjon til legene, sier president Hans Kristian 
Bakke i en kommentar.

– At uavhengig legemiddelinformasjon 
bør styrkes slik at den når ut på en bedre 
måte enn i dag, er et veldig godt forslag 
som vi også tror legene ønsker seg, sier 
Bakke.

Tilgjengelig for alle
I rapporten foreslås det opprettet et elektro-
nisk register som er tilgjengelig for 
allmennheten, og hvor legemiddelindu-
strien må rapportere oversikter over 
markedsføringsaktivitetene. Registeret bør 
omfatte støtte til og markedsføring overfor 
alle yrkesgrupper og organisasjoner. Tilsva-
rende ordning bør også omfatte utstyrsin-
dustrien, heter det.

– Dette er veldig positivt, sier Lege-
foreningens president. – Vi ser det som 
svært viktig at det er åpenhet om forholdet 
mellom leger og industrien. Dersom et slikt 
register kan bidra til dette, synes vi det er 
positivt.

Det foreslås også at bevilgningene til 
videre- og etterutdanning for helsepersonell 
fra offentlige myndigheter og arbeidsgivere 
bør økes, slik at støtten fra industrien utgjør 
en mindre andel av den totale støtte, 
samtidig som man opprettholder et godt 
faglig nivå.

– Dette er helt i tråd med ønskene som 
kommer frem i Legeforeningens egen 
undersøkelse, som det er vist til i rapporten, 
sier Bakke.

Uavhengig av markedskrefter
Undersøkelsen er gjennomført av et utvalg 
nedsatt av sentralstyret blant Legeforenin-
gens medlemsforeninger, spesialitetskomi-
teer og kurskomiteer. Utvalget har vurdert 
reglene for kurs tellende i legers videre- og 
etterutdanning.

Målsettingen er at utdanningstilbudene 
i legers videre- og etterutdanning fortsatt 
må ha høy kvalitet, og gjerne utvikles 
videre både med hensyn til kvalitetsmessig 

innhold og læringsprosesser, samtidig 
som det er viktig å arbeide for at denne 
videre- og etterutdanningen er uavhengig 
av markedskrefter. Det har også vært viktig 
å bevare legers videre- og etterutdanning 
som en felles faglig innsats i foreningen, 
og ikke overlate dette til markedskreftene 
med de skjevheter i tilbudet det lett kan 
føre til.

– Ryddighet i legers forhold til medisin-
industrien er viktig for legenes troverdighet 
og for den tillit leger er avhengige av å ha 
i forhold til samfunnet, sier Bakke.
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PSA-test bør fortsatt ikke tas 
rutinemessig
Statens helsetilsyn, Legeforeningen, 
Kreftforeningen, Norsk Pasientforening og 
Senter for medisinsk metodevurdering 
sendte i 2001 ut en informasjonsbrosjyre 
om test av PSA og prostatakreft, til alle 
landets allmennpraktiserende leger og 
urologer. Konklusjonen som var basert på 
all relevant vitenskapelig dokumentasjon 
om nytten ved screening for prostatakreft, 
var at PSA-testen ikke bør tas på friske 
menn.

Det er nå reist spørsmål ved denne 
anbefalingen. Organisasjonene som står 
bak brosjyren, mener fortsatt at PSA-test 
ikke bør tas rutinemessig på friske menn, 
sies det i en pressemelding, men norske 
helsemyndigheter og fagmiljøer følger 
utviklingen og vil revurdere anbefalingene 
når de får ny kunnskap om diagnostikk og 
behandling av prostatakreft.
Les mer: www.shdir.no/
index.db2?id=477.7

Spørrespalten 
om inkluderende arbeidsliv
Har du spørsmål og uklarheter knyttet til 
den nye sykmeldingsattesten/funksjonsvur-
deringen, minner vi nok en gang om den 
elektroniske spørrespalten om inklude-
rende arbeidsliv.

Spalten, som har vært i drift siden 
begynnelsen av april, er et viktig tiltak 
i arbeidet for å legge til rette for at legene 
gir gode funksjonsvurderinger.

Spørsmål vil bli besvart av et panel 
bestående av personer fra Rikstrygdeverket 
og Legeforeningen. Spørrespalten er et 
åpent forum og innsenderne bes derfor om 
å undertegne med navn. Det er Legefor-
eningens informasjonsavdeling som admi-
nistrerer tjenesten.
Spørrespalten finner du på: 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=17415

Konferanse 
om profesjonsmestring
Jo takk, bare bra! er tittelen på Akademiker-
nes dagskonferanse om profesjonsmest-
ring.

I dag finnes det ordninger for kollega-
hjelp i Legeforeningen, Tannlegeforenin-
gen, Advokatforeningen og Psykologfor-
eningen. Konferansen vil blant annet belyse 
hvordan foreningene best mulig kan bistå 
kolleger som opplever en krise.

Konferansen, som finner sted på Hotel 
Continental i Oslo den 25. september fra 
kl 1230–1630, er gratis og åpen for alle 
interesserte.
For ytterligere informasjon, se: 
www.akademikerne.no/index.db2?id=1941

Det bør opprettes et elektronisk register der 
legemiddelindustrien må rapportere oversikter 
over markedsføringsaktivitetene. Illustrasjon 
Øystein Førre


