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– Samhandlingavtalen for streng3241

Avtalen mellom Legeforeningen og legemiddelindustrien er for streng 
og til dels unødvendig. Leger flest er tross alt til å stole på.

Slik konkluderer jurist Ingrid Kristine 
Johansen i sin spesialoppgave ved Juridisk 
fakultet, Universitetet i Oslo. Johansen har 
analysert «Avtale mellom Legemiddelindu-
striforeningen og Den norske lægeforening 
om retningslinjer for samarbeid og sam-
handling mellom leger, Legeforeningen og 
legemiddelindustrien», som ble inngått 
i desember i fjor og trådte i kraft 1. januar 
i år.

– Avtalen signaliserer en manglende tillit 
til legenes habilitet i forhold til industrien. 
Den preges trolig av at det er skeptikerne 
som har vært initiativtakere. Det kan virke 
mot sin hensikt, sier Johansen, som mener 
vi i Norge har god grunn til å ha tillit til 
legene og deres evne til å opptre habilt 
i forhold til legemiddelindustrien.

Hun mener gjeldende lover og forskrifter 
gir tilstrekkelig regulering og at avtalen 
derfor er noe unødvendig. I tillegg mener 
hun avtalen er lite effektiv å håndheve. Når 
det gjelder kravet om arbeidsgivers god-
kjenning for å kunne delta i ulike former for 
samhandling med industrien, mener hun 
avtalen er for streng fordi den går lenger 
enn helsepersonelloven.

Punktet som hindrer industrien i å delta 
på arrangement som gir tellende timer, 
mener juristen først og fremst får økono-
miske konsekvenser. Hun mener større 
åpenhet rundt samhandlingen – heller enn 
avtalen slik den fremstår i dag – ville sørget 
for samfunnets tillit.

Generalsekretær i Legeforeningen, Terje 
Vigen, registrerer konklusjonen, men under-

streker at avtalen er bygd på vedtak fattet av 
Landsstyret i Legeforeningen.

– Det var også nødvendig for Legefor-
eningen å bli mer markert for å unngå å ha 
mistanken om «gyldne bånd mellom leger 
og industrien» hengende over seg, sier Vigen 
til Tidsskriftet.

Han understreker at avtaleteksten i hoved-
sak er blitt godt mottatt både hos leger i og 
i Legemiddelindustrien, og at den skal eva-
lueres neste år.

– Vi har tro på at avtalen er et skritt 
i riktig retning for å skape ryddige forhold 
og at både myndigheter og pasienter har 
tillit til at forskrivning av legemidler skjer 
på et klart faglig grunnlag, sier Vigen.

Også administrerende direktør i Lege-
middelindustriforeningen, Pål Christian 
Roland er uenig i konklusjonen i Johansens 
evaluering.

– Jeg er enig at det i all hovedsak er 
grunn til å stole på at både leger og repre-
sentanter for legemiddelindustrien opptrer 
korrekt, men vår erfaring viser at visse kjøre-
regler kan være gode å ha. Lovverket ligger 
selvsagt til grunn, men vi har vurdert dette 
ut fra politiske, ikke juridiske, behov. Vi 
fant det hensiktsmessig å tydeliggjøre hvilke 
regler som gjelder, sier Roland.

Han mener det er viktig å styrke tilliten 
til en helt nødvendig samhandling.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9713
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– Fastlegeordningen 
mislykket i nord3241

Fastlegeordningen fungerer ikke etter 
intensjonen i Finnmark og Nord-Trøn-
delag. Stor ustabilitet gjør at mange 
i praksis ikke har fastlege, ifølge Norut 
Samfunnsforskning. Fire av ti finnmar-
kinger rammes av ustabilitet i fastlege-
stillingene. Lange avstander, dårlig 
kommuneøkonomi og samarbeidsklima 
mellom kommuneledelse og lege pekes 
på som noen av årsakene til ustabili-
teten. Insentivordningen i Finnmark, 
med tilbud om fire måneder permisjon 
med lønn hvert tredje år, har forårsaket 
en bølge av permisjoner i 2004.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
9643

– Paroksetin 
kan skade fosteret3241

Mødre som bruker paroksetin tidlig 
i svangerskapet kan ha økt risiko for 
å få barn med hjertefeil, advarer Glaxo-
SmithKline, etter å ha fått resultatene 
fra en epidemiologisk studie. Årsaken 
til den mulige effekten er ikke kjent.

– Funnene tyder på at bruk av parok-
setin tidlig i svangerskapet bør unngås 
så langt det er mulig, sier rådgiver 
Anne Soleng ved Statens legemiddel-
verk til Tidsskriftet.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
9653

Krever gratis fotbehandling 
til diabetikere
Diabetikere i Norge bør få gratis fotbehandling, 
mener Norges Diabetesforbund. Hvert år må 
rundt 500 nordmenn amputere foten over 
ankelen på grunn av diabetes, og forbundet 
mener mange av disse kunne vært unngått 
ved gratis fotbehandling. Det burde også 
opprettes tverrfaglige fotteam på sykehusene, 
og diabetikere bør få bedre opplæring i egen-
omsorg. 14. november ble Verdens diabetes-
dag markert.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9732

Omskårne menn 
reduserer klamydiasmitte
Kvinner som er sammen med omskårne menn 
har 82 % redusert risiko for å bli smittet med 
klamydia enn partnere til ikke-omskårne menn, 
ifølge en spansk studie publisert i American 
Journal of Epidemiology. Det er imidlertid for 
tidlig å la resultatene av denne studien få 
noen innvirkning på behandlingen i Norge, 
sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben 
Aavitsland.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9741

Forbedret Tidsskriftet-søk
Søkeverktøyet på Tidsskriftets nettsider er 
oppgradert. En raskere og mer presis søkemo-
tor er blant forbedringene. Søkesiden er tilgjen-
gelig via «Søk»-ikonet øverst til høyre på alle 
sider og via valget «Søk/Arkiv» i venstreme-
nyen. For å utnytte søkemulighetene optimalt, 
anbefales det å lese «Tips for effektiv søking 
i Tidsskriftet» som du finner via «Hjelp»-lenken 
på søkesiden.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9694


