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Ny avtale om forholdet 
til legemiddelindustrien207

Legemiddelindustrien kan ikke medvirke ved arrangementer godkjent som 
tellende i videre- og etterutdanningen. Ansatte leger skal ha arbeidsgivers 
godkjenning for å delta på arrangementer i legemiddelindustriens regi.

Dette er noe av innholdet i den nye avtalen 
mellom Legemiddelindustriforeningen 
(LMI) og Legeforeningen om retningslinjer 
for samarbeid og samhandling mellom 
leger, Legeforeningen og legemiddelindu-
strien. Avtalen gjelder fra 1.1. 2005.

Hovedmålet med avtalen er å bidra til at 
all samhandling mellom leger og legemid-
delindustri skjer på en troverdig og tillits-
vekkende måte, og at hensynet til god 
utvikling av legemidler og riktig bruk av 
legemidler ivaretas. Samarbeidet skal skje 
på måter som ikke skaper avhengighetsfor-
hold eller er egnet til å så tvil om slikt 
forhold. All samhandling skal være preget 
av ryddighet, åpenhet og innsyn.

Avtalen som består av åtte kapitler, 
innledes med en felleserklæring om avta-
lens formål. Den henviser til de lover, 
forskrifter og foreningsmessige regler som 
er relevante for kontakt mellom leger og 
legemiddelindustri, også til de nye bestem-
melsene om korrupsjon i straffeloven (1). 
Nedenfor presenteres noen sentrale nye 
elementer i forhold til tidligere avtale.

Krav til dokumentasjon 
og åpenhet mv.
Det er innført krav om skriftlighet i alle 
avtaler mellom industri og Legeforeningens 
organer eller grupper av leger, unntatt kontor-
besøk på dagtid. Krav om skriftlighet gjelder 
også for enkeltleger som har konsulentopp-
drag eller liknende for legemiddelindustrien. 
Avtalene skal gjøres tilgjengelige for offent-
ligheten. Møtearrangør har ikke anledning til 
å favorisere enkeltfirmaer. Alle foredragshol-
dere skal avkreves informasjon om eventuelle 
interesser i forhold til industrien.

Kurs, kongresser og faglige møter
Legemiddelindustrien kan ikke medvirke 
ved arrangementer som er godkjent eller gir 
tellende timer i legers videre- og etterutdan-
ning. Reise- og oppholdsutgifter til kurs, 
kongresser mv. som legen skal benytte som 
godkjent og tellende i videre- og etterutdan-
ningen, kan ikke dekkes av legemiddelfir-
maer. Program for arrangementer hvor 
industrien kan medvirke, skal på forhånd 
sendes Rådet for legemiddelinformasjon.

Satsene i statens reiseregulativ, både 
innenlands og utenlands, kan ikke over-
skrides for reise, kost og losji. Ansatte leger 
skal innhente arbeidsgivers samtykke. Det 
er inntatt flere begrensninger i forhold til 

arrangementer for norske leger utenlands. 
Arrangementer/symposier rettet mot norske 
leger skal normalt finne sted i Norge. Ved 
slike arrangement i andre land må norsk 
deltakelse stå i et rimelig forhold til delta-
kelse fra andre land.

Arrangementer i utlandet krever 
forhåndsgodkjenning fra Rådet for lege-
middelinformasjon. Det kan ikke annon-
seres for legemidler på Internett-kurs som 
er godkjent og tellende for legers videre- og 
etterutdanning. Det kan inngås egen avtale 
om maksimalpriser for utleie av utstillings-
plass, annonseplass og ilegg av reklame. 
Økonomiske midler fra industrien til utde-
ling av priser og forskningsstipend skal 
inngå i eget fond for formålet, der indu-
strien ikke er representert. Det skal 
tilstrebes bidrag fra flere firmaer. Det kan 
ikke ytes støtte til drift av foreningsorgan 
eller mottas støttemedlemskap eller uspesi-
fikke ytelser fra firmaer.

Det kan ikke kreves møteromsleie ved 
informasjonsmøter på legekontor, men 
industrien kan betale enkel servering. 
Faglige gaver (faglitteratur eller faglige 
hjelpemidler) må ikke ha verdi over kr 
1 000. Ansatte leger må ha arbeidsgivers 
tillatelse til å inngå avtale om tjenester til 
legemiddelfirma.

Samarbeid om
forskning og utvikling
Dette kapitlet er nytt og omhandler blant 
annet forsknings- og utviklingsprosjekter. 
Alle prosjekter som ikke skal meldes til 
Statens legemiddelverk eller regionale 
komiteer for medisinsk forskningsetikk 
(REK), meldes inn og vurderes av Rådet for 
legemiddelinformasjon. Gjennomføring av 
prosjekt skal skje slik at det ikke kan tolkes 
som skjult markedsføring. Krav til publise-
ring eller offentliggjøring gjelder ut fra 
vanlige forskningsetiske prinsipper.

Avtalen kan lastes ned fra www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=55565
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Nye kursavgifter 
for utdanningsfond I
Vi minner om at det fra 1.1. 2005 er innført 
nye kursavgifter for kurs i legers videre- 
og etterutdanning. De nye avgiftene er: 
kr 1 200 for dagskurs, kr 1 600 for todagers 
kurs, kr 2 200 for tredagers kurs, kr 2 800 
for firedagers kurs og kr 3 400 for fem-
dagers kurs. For kurs over fem dager: 
kr 500 per etterfølgende kursdag.

Støtte til pilotprosjekt
Legeforeningen vil bevilge inntil kr 150 000 
til et pilotprosjekt for å øke andelen kvinne-
lige ledere i ledende stillinger i spesialist-
helsetjenesten. Prosjektet som har fått 
navnet «Frist meg inn i ledelse», er utviklet 
av en arbeidsgruppe bestående av repre-
sentanter for Legeforeningens sekretariat, 
likestillingsutvalget, Overlegeforeningen, 
Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. Det er 
utarbeidet prosjektskisse for pilotprosjektet 
som anses som et godt utgangspunkt for 
samarbeidet.

Nye medlemmer 
til rettshjelpsutvalget
Merethe Kumle, Leger i vitenskapelige stil-
linger (LVS) og Sjur Lehmann, Yngre legers 
forening (Ylf) oppnevnes som representan-
ter i rettshjelpsutvalget for perioden 1.1. 
2005–31.12. 2008. Oppnevning av repre-
sentanter av begge kjønn fra Leger i sam-
funnsmedisinsk arbeid (LSA) og Norsk 
medisinstudentforening (Nmf) utsettes til 
forslaget foreligger fra disse foreningene. 
Nåværende leder av rettshjelpsutvalget, 
Fridtjov Riddervold, viderefører sin funksjon 
som leder frem til 31.12. 2006.

Tverrfaglig konferanse
Legeforeningen vil sammen med Norsk 
sykepleierforbund og Norsk ergoterapeut-
forbund arrangere et tverrfaglig seminar 
om behandling av pasienter med hjerneska-
der. Norsk forening for fysikalsk medisin og 
rehabilitering og Norsk nevrologisk forening 
er tilskrevet og anmodet om å utpeke en 
deltaker hver til fagkomiteen. Sentralstyret 
anmoder deltakerne om å rådføre seg med 
representanter for andre relevante spesial-
foreninger og fagmiljøer under arbeidet 
i fagkomiteen.

IT-utvalget – forslag om seminar
Sentralstyret har gitt tilslutning til at IT-
utvalget arrangerer et seminar for sentral-
styremedlemmer og yrkes- og spesial-
foreningsrepresentanter for å drøfte utval-
gets rolle i foreningen. Det bevilges inntil 
kr 15 000 til seminaret.

Kvalitetssikringsfond III
Sentralstyret har godkjent nye vedtekter 
til Den norske lægeforenings fond for kvali-
tetssikring av laboratorievirksomhet utenfor 
sykehus – Kvalitetssikringsfond III.


