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Leger og legemiddelindustrien
– Hvordan påvirker forholdet mellom leger og legemiddelindustrien 
medisinsk praksis og forskrivning? Langt på vei er forholdet problema-
tisk, sier Reidun Førde, leder av Rådet for legeetikk.

På Yngre legers forenings årsmøtekurs 
i Tromsø i april viste hun blant annet til en 
undersøkelse som Legeforeningens forsk-
ningsinstitutt har gjennomført (1).

Førde understreket at i sin ytterste konse-
kvens handler dette om at leger må ha tillit 
fra samfunnet og fra pasientene. Det 
handler om profesjonell autonomi og om 
evnen til selvregulering.

– Legemiddelindustriens motiver og 
virksomhet er legitim, men den opererer ut 
fra andre forhold. Representanter for indu-
strien har sagt at forskning er markedsfø-
ring, sa hun.

Rådslederen viste til kapittel 1, §12 
Etiske regler for leger hvor det blant annet 
sies: «En lege må ikke inngå forbindelse 
med den farmasøytiske industri og/eller 
leverandører av medisinsk utstyr som kan 
føre til at tilliten til legens faglige vurde-
ringer svekkes».

– Derfor må leger melde inn uetisk 
praksis til Rådet for legeetikk. Så lenge 
paragrafen ikke brukes, er den ikke mye 
verdt, sa Reidun Førde.

Naive leger?
Fagdirektør Arild Bjørndal i Nasjonalt 
kompetansesenter for helsetjenesten sa at 
det var et enkelt svar på spørsmålet om 
leger påvirkes, og det er ja: – Tror man ikke 
at man påvirkes, er man naiv. Det er ikke så 
mye et spørsmål om hvordan industrien 
forsøker å påvirke oss, som hvordan vi 
responderer, sa Bjørndal.

– Det viktigste spørsmålet leger bør stille 
seg selv, er hva som er kjernen i deres 
arbeid. Leger og industrien må jobbe 
sammen, men leger trenger simpelthen ikke 
å bli etterutdannet, transportert og bespist 
av legemiddelfirmaet, sa han.

Georg Høyer, professor ved Universitetet 

i Tromsø, mente at legemiddelindustrien 
påvirker de regulatoriske ordningene og de 
regulatoriske myndighetene i økende grad. 
Han viste til at i det nye EU-direktivet om 
anvendelse av god klinisk praksis (GCP-
direktivet), har tiden blitt betydelig kortere 
fra søknad om godkjenning av et lege-
middel til markedsføring.

– Man har ennå ikke tilstrekkelig kunn-
skap om hvordan dette påvirker kvaliteten, 
mente Høyer.

Satser på forskning
Direktør Knut Schrøder ved Universitetssy-
kehuset Nord-Norge (UNN) drøftet spørs-
målet om helseforetakene tar sitt ansvar for 
medisinsk kompetanseutvikling og forsk-
ning.

– Det gjør vi, men ved UNN satser vi på 
dem som vil forske. Det må stilles kvalitets-
krav til forskning, og det må være en lyst 
hos dem som skal gjøre det, sa direktøren.

I debatten sa Helge Lund i Legemiddel-
industriforeningen (LMI) at den vil støtte 
ordninger som er transparente. Han mente 
at til tross for stor faglighet i forholdet 
mellom industrien og legene, er fremdeles 
for mye av kontakten relatert til «catering» 
og «events». Han mente derfor at avtaler 
mellom LMI og Legeforeningen er viktige.

– Har vi ikke avtaler og selvjustis, så vil 
andre gripe inn, og da ikke nødvendigvis 
i industriens, legenes og pasientenes inter-
esse, sa Lund.

Ellen Juul Andersen
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Kunngjøringer

Aplfs generalforsamling/kurs
Alment praktiserende 
lægers forening avholder 
generalforsamling fredag 
27.8. 2004 kl 1115 på First 
Hotell Ambassadeur 

i Drammen. I tillegg til vanlige årsmøte-
saker, vil forslag til endring av yrkesforenin-
gens fremtidige organisasjon bli behandlet 
(Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1150). 
Generalforsamlingen skal også ta stilling til 
forslag til endring av Aplfs lover – valg-
komité med henhørende redaksjonelle end-
ringer av instruks for landsrådet – samt 
foreta valg av nytt fagutvalg.

I forbindelse med generalforsamlingen 
arrangeres kurs i laboratoriemedisin i tiden 
26.–28. august. Kurset er godkjent som kli-
nisk emnekurs med 15 timer/poeng til spe-
sialiteten allmennmedisin. Program med 
invitasjon til hele arrangementet er sendt 
samtlige medlemmer av yrkesforeningen, 
og er også å finne på Aplfs hjemmeside 
(www.legeforeningen.no/
index.gan?id=14172). Påmeldingsskje-
maet sendes Aplf senest innen 10. juni.

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjoner
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av 
leger og legefordeling vedtatt følgende:

Sykehuset Østfold HF godkjennes som 
utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon 
til spesialistreglene i onkologi, med tel-
lende tjeneste for ett år av spesialistutdan-
ningen. Vedtaket gjelder fra 14.1. 2004.

Nordlandssykehuset HF, Bodø godkjen-
nes som utdanningsinstitusjon i gruppe II 
i relasjon til spesialistreglene i onkologi, 
med tellende tjeneste for ett år av spesia-
listutdanningen. Vedtaket gjelder fra 15.4. 
2004.

Medlemstilbud

Lettvint hjelp via Internett
På Legeforeningens hjemmeside, lenken 
skjemaer og trykksaker, finner du informa-
sjon om en rekke av foreningens tilbud. Her 
kan du laste ned skjemaer så som ID-kort, 
søknadsskjemaer for stillinger, utdannings-
fond, veiledning av turnusleger, lønn og 
avtaler m.m.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.db2?id=17

Knut Schrøder, Arild Bjørndal, Reidun Førde og Georg Høyer foreleste på Ylf-kurset i Tromsø. 
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