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Överenskommelse om samverkansregler 
med industrin 
Överenskommelsen om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin har uppdaterats och 
gäller från 2020. Det första regelverket gällde från 
2014, men i det nya dokumentet har man tagit 
hänsyn till nya situationer och tydligare specificerat 
reglerna. Det nya dokumentet består av två delar, 
Överenskommelse av samverkansregler och 
Specifikation av samverkanssituationer. Det första av 
dessa dokumentet innehåller gemensamt 
överenskommen policy med bärande principer och 
regler av långsiktig karaktär. I det senare dokumentet 
specificeras reglerna i konkreta 
samverkanssituationer och detta dokument avses 
uppdateras mer kontinuerligt för att det ska vara så 
aktuellt som möjligt. 
 
Bärande principer och regler 
Det är av väsentlig betydelse att hälso- och 
sjukvårdens medarbetare och företagen 
upprätthåller ett oberoende förhållningssätt 
gentemot varandra. Utgångspunkten är att all 
samverkan ska vara dokumenterad, öppen för 
granskning, rimlig och ska tillföra alla samverkande 
parter nytta. Samverkan får inte uppfattas äventyra 
hälso- och sjukvårdens oberoende och ska tåla  
granskning. Den ska utgå från hälso- och sjukvårdens 
och patientens behov och vara tydligt koppad till  
företagets verksamhet. Den ska också vara öppen och 
transparent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare 
som verksamheter ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 
All ersättning ska vara proportionerlig, rimlig och 
motsvara marknadsvärdet av den tjänst som utförs. 
Arrangemang som stöds av industrin ska vara 
måttfulla och inte vara beteendepåverkande. Då 
någon form av ersättning förekommer ska den vara 
skriftlig och dokument och fakturor ska sparas i minst 
2 år. 
 
Regler vid all form av samverkan 
Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att 
arbetsgivarens godkännande är inhämtat. Vid fysiska 
möten får industrin erbjuda en måttlig måltid, men 
vid distansdeltagande får måltid inte erbjudas. Fri 
måltid kan innebära skattepliktig förmån. Eventuell 
alkoholförtäring ska vara restriktiv och sprit får aldrig 
erbjudas. Sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter får 
inte finansieras av industrin. Resor ska planeras så att 
ankomst och avresa sker i så nära anslutning till 
arrangemanget som möjligt. Medföljande får inte 
delta.  
Industrin får endast anordna sammankomster 
utanför Sverige om majoriteten av deltagarna inte är 
från Sverige. Fritidsorter under säsong och platser 
som är kända för sin exklusivitet ska undvikas t.ex. 
vintersportorter under skidsäsong eller platser där 
större internationella idrottstävlingar pågår 
samtidigt. 
 
Produktinformation 
Inbjudan till produktinformation ska förutom till 
medarbetare även skickas till verksamhetschef. 
Innehåll, tidsmässig omfattning samt tid och plats för 
informationen ska framgå. Det ska tydligt framgå att 

I maj tillkom en ny funktion i samband med receptförnyelser där en pop-up med frågan om att sätta ut det gamla 
receptet dök upp. Denna funktion har behövts tas bort pga ett systemfel.  
Vid förnyelse av recept sätts nu det gamla receptet endast ut i journalens läkemedelslista. Om patienten har 
kvar uttag på det gamla receptet så stoppas dessa ej utan ligger kvar på apoteket med risk för att patienten 
felmedicinerar. Det gamla receptet sätts alltså inte längre ut automatiskt, utan förskrivaren måste aktivt sätta 
ut det gamla receptet i journalens läkemedelsmodul.  
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det rör sig om produktinformation och den ska 
företrädesvis ges till grupp av medarbetare på 
arbetsplatsen under arbetstid.  
 
Övriga sammankomster 
Vid kongresser, symposier och annan terapiinriktad 
utbildning ska arbetsgivare stå för eventuella 
kostnader för deltagande. Industrin får endast 
anordna sammankomster som har koppling till 
företagets egna verksamhetsområden. Industrin får 
bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, 
studiematerial och måttfulla måltider. Resor och logi 
får inte bekostas av industrin och arvode får inte 
erbjudas. Kopia av inbjudan ska gå till 
verksamhetschef och läkemedelskommitté utom vid 
öppen annonsering till större målgrupp, t.ex. i 
facktidskrift.  
Vid sammankomster som gemensamt anordnas av 
hälso- och sjukvården och industrin fördelas 
kostnaderna mellan industrin och sjukvården, så att 
sjukvården står för kostnader för egen personal, 
såsom interna föreläsare och kurssekreterare. 
Sponsring av sammankomster som arrangeras av 
hälso- och sjukvården får enbart täcka faktiska, 
dokumenterade och skäliga kostnader. Sponsring där 
måltid utgör enda kostnaden får inte förekomma.  
Inte heller får sponsring förekomma för sjukvårdens 
interna aktiviteter. Interna föreläsare bekostas alltid 
av hälso- och sjukvården. Vid förfrågan om sponsring 
ska fullständig budget presenteras och inom tre 
månader ska det ekonomiska utfallet redovisas. Vid 
eventuellt överskott ska återbetalning ske till 
sponsorerna.  
 
Uppdrag för industrin 
Uppdrag för industrin bör normalt vara ett uppdrag i 
tjänsten och avse att ge oberoende råd och förmedla 
kunskap som företaget inte kan få på annat sätt. Om 
uppdraget är av konsultativ karaktär betraktas det 
som bisyssla. Det ska vara skriftligt överenskommet 
mellan medarbetare, arbetsgivare och företaget. 
Ersättningen för arbetet ska vara skälig och ersättning 
i övrigt får endast täcka resor, mat och logi. Ersättning 
i tjänsten ska utbetalas till arbetsgivaren. Syftet får 
aldrig vara att påverka deltagarna. 
 
Referenser 
Regionens dokument i sin helhet hittar du på Linda: 
Samverkansregler med industrin 

De fullständiga reglerna finns på SKR: 
Överenskommelse om samverkansregler  
Specifikation samverkanssituationer 
 

Ansökan om medel för utbildningar 
inom läkemedelsområdet  
Det är dags att söka bidrag från regionens avsatta 
medel för producentobunden läkemedelsinformation 
och utbildning.  
Ansökan skall vara inskickad senast 15 september 
2022 

Information och ansökningsförfarande finns i länken 
nedan.  
http://linda.vll.se/vard/lakemedel/utbildning  
 
Välkommen med ansökan!  
Bertil Ekstedt, sammankallande i bedömargruppen  
 

Läkemedelsluncher hösten 2022 
Nu startar Läkemedelscentrums lunchföreläsningar 
upp för terminen.  
Luncherna arrangeras via Teams och varje 
Hälsocentral, klinik ansvarar själva för att beställa 
lunch till sina deltagare efter gängse rutin på Linda 
http://linda.vll.se/vard/lakemedel/utbildning/lakem
edelsluncher  
 
14 september - Viktiga aspekter kring barn och 
läkemedel 
med Elin Kimland, med dr, leg ssk, farmaceut, 
sakområdesansvarig Barn och läkemedel, 
Läkemedelsverket 

12 oktober - Biologiska läkemedel och dess 
användning under graviditet och amning 
med Jörn Schneede, överläkare Klinisk farmakologi, 
enhetschef Läkemedelscentrum och Evy Björnehall, 
specialistläkare, Reumatologiska kliniken NUS 

9 november - Vitamin D - vad har vi för evidens? 
med Håkan Melhus, professor/överläkare Klinisk 
farmakolog, Uppsala universitet 

7 december - Hjälpmedel vid Diabetes typ 2, nya 
tekniska möjligheter 
med Martin Windling, överläkare Medicinkliniken 
Skellefteå 
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