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Landsstyremøtet 2004

Har avklart forholdet 
til industrien
Landsstyrets 116 delegerte leger og sju medisinstudenter gav klare 
budskap da de var samlet til debatt i Loen. Det munnet ut i et 
12-punkts regelverk for hva som gir anledning til samhandling med 
legemiddel- og utstyrsindustrien.

Delegatene var kjapt oppe med nummer-
skiltene for å registrere seg på talelisten da 
president Hans Kristian Bakke hadde 
avsluttet sin innledning om saken. Etter en 
engasjert debatt vedtok landsstyret følgende 
som skal gjelde for alle foreningens organi-
sasjonsledd:

«Den norske lægeforenings landsstyre 
fastsetter her overordnede prinsipper for 
samhandling mellom organer av Den 
norske lægeforening og legemiddelindustri, 
utstyrsfabrikanter samt andre typer firmaer 
med markedsinteresser eller private forret-
ningsinteresser innen helsetjenesten, 
nedenfor benevnt «firma».

Landsstyret forutsetter at prinsippene så 
langt det er mulig danner grunnlag for gjen-
sidige avtaler med relevante bransjeorgani-
sasjoner, som skal være bindende for 
partene, deres organer og enkelte 
medlemmer.

Organ av Den norske lægeforening har 
anledning til å samhandle med firmaer 
innen rammen av nedenstående:
1 Alle samhandlingsavtaler skal inngås 

skriftlig.
2 Alle inntekter av samhandling skal regn-

skapsføres i egen post eller med et sam-
mendrag som viser hvilke av organets 
inntekter som kan tilbakeføres til sam-
handling med firmaer.

3 De som ønsker innsyn i en samhand-
lingsavtale og/eller i revidert regnskap 
for organ av Legeforeningen, skal gis det.

4 Det kan ikke mottas støttemedlemskap 
eller uspesifikke ytelser fra firmaer.

5 Det kan ikke mottas økonomisk eller 
praktisk støtte til drift av organet.

6 Tilbud til firmaer om å delta som annon-
sør eller som utstiller skal ikke favorisere 
enkeltfirmaer.

7 Utstillinger med deltakelse av firmaer 
som vil profilere medikamenter og dia-
gnostisk/terapeutisk utstyr, kan arrange-
res der firmaenes deltakelse er relevant 
for vedkommende fagområde. Det skal 
tilstrebes deltakelse fra flere firmaer.

8 Foredragsholdere på kurs og seminarer 
mv. som arrangeres av organ av Legefor-
eningen, skal avkreves opplysninger om 
ev. tilknytning til, samarbeid med eller 
støtte fra firma.

9 Tellende utdanningstilbud i legers vide-
re- og etterutdanning skal arrangeres 
uten økonomisk og praktisk medvirk-
ning fra firmaer.

10 Symposier og liknende arrangementer fi-
nansiert av firmaer, må i tid og rom være 
atskilt fra kurs godkjent som tellende 
i legers videre- og etterutdanning, og 
skal ikke fremgå eller omtales i kursets 
program eller materiell (punkt 10 gjelder 
symposier som ikke kommer i konflikt 
med prinsippene i punkt 9).

11 Bistand til forskning kan mottas dersom 
midlene går inn i et forskningsfond og 
utdeles etter vedtak av eget fondsstyre 
hvor firmaene ikke er representert. Det 
skal tilstrebes å oppnå forskningsmidler 
fra flere firmaer. Det forholdes tilsvaren-
de for midler til prisutdeling som firmaer 
måtte stille til rådighet.

12 Det må ikke inngås forbindelser med fir-
maer som kan føre til at tilliten til enkelt-
legers vurderinger svekkes.

Landsstyret forutsetter at disse prinsipper 
skal være virksomme gjennom avtaler eller 
som egne regler senest 1.1. 2005. Eventuell 
ikrafttreden på et tidligere tidspunkt kan 
fastsettes av sentralstyret.»

Se for øvrig presidentens leder 
i Tidsskriftet nr. 12/2004 (1).

Ellen Juul Andersen

ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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Referert på nett og papir
Prioriteringer i helsevesenet, samhandling 
med legemiddelindustrien, psykiatri og tur-
nustjenesten var blant temaene som ble 
debattert på landsstyremøtet i Loen 
25.–27. mai 2004. På Legeforeningens 
hjemmeside (se www.legeforeningen.no), 
vil du både finne utfyllende stoff om de 
sakene som her blir omtalt, samt delegat-
statistikk og kommentarer til denne.

Forhåndsomtale av sakene som ble drøf-
tet, er tidligere lagt ut i fulltekst på Internett 
(se www.tidsskriftet.no). Foretrekker du 
papirutgavene, se blant annet Tidsskriftet 
nr. 9/2004, s. 1288 og nr. 10/2004, s. 1349, 
1408, 1429, 
1434–8.

Den fullstendige vedtaksprotokollen fra 
landsstyremøtet 2004 finner du også på 
nettet. Se www.legeforeningen.no/
?id=44745.

Resolusjon om 
smertebehandling
Landsstyret uttrykker bekymring over den 
store variasjonen i behandlingstilbudet til 
smertepasienter som kommer frem 
i Retningslinjer for smertebehandling 
i Norge (se side 1840), utarbeidet av et titall 
organisasjonsledd på oppdrag fra sentral-
styret.

I resolusjonen landsstyret vedtok, heter 
det videre: «Retningslinjene dokumenterer 
at pasienter med smerte er lavt prioritert 
i norsk helsevesen, og at smerteklinikkene 
ved universitetssykehusene får minimale 
ressurser. Landsstyret vil oppfordre regje-
ring, Storting og de regionale helseforeta-
kene til å styrke behandlingstilbudet til 
smertepasienter og implementere ret-
ningslinjene for smertebehandling.»

Fremtidsrettet SOP
– Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 
er, så langt jeg vet, den eneste pensjonsord-
ning hvor porteføljen screenes for aksjer 
i industri som lager atomvåpen, klasebom-
ber, tobakk og landminer, sa Hans Petter 
Aarseth, styreleder i SOP i sin redegjørelse 
om ordningens økonomi og investeringer.

Han opplyste at SOPs forvaltningskapital 
er 3 777 millioner kroner, og at det per i dag 
ytes bidrag til 475 alderspensjonerte leger, 
151 uførepensjonerte leger, 525 ektefeller 
og 24 barn. Gjennomsnittlig alderspensjon 
utgjorde 31.12. 2003 kr 66 900 per år.

Vedtok kontingentøkning
Under delegatenes diskusjon om kontin-
genten til Legeforeningen skal økes, mente 
noen at kontingenten burde være 1 % av 
netto næringsinntekt. Andre var bekymret 
for at organisasjonsprosenten kan falle, 
dersom kontingenten settes for høyt.

Debatten endte i et vedtak om å øke 
kontingenten til kr 5 000 for fullt betalende 
medlemmer, med virkning fra 1.1. 2005.
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Torstein Seip Johnsen og Knut-Haakon 
Stensæth kunne konstatere at det var unison 
enighet i landsstyret. Foto Stine Bjerkestrand
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