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Til Legeforeningen      Oslo, 1. september 2020 

her 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar – Spørsmål om revisjon av avtaler om samhandling med 

industrien 
 

Avtalespesialister og andre privatpraktiserende legespesialister er ikke underlagt 

helseforetakenes regler når det gjelder samhandling med industri, og har nok de siste årene hatt 

større anledning til å delta på faglige arrangementer av/ industri. Det varierer fra lege til lege hvor 

mye man ønsker å delta og om man tar imot støtte til reise og opphold, men alle møter/kurs skal 

arrangeres i tråd avtaler mellom Legeforeningen og LMI og Melanor.  

Innenfor mange fagfelt er det en stor utvikling innen metoder for diagnostikk og behandling, og et 

samarbeid med leverandører oppleves av mange spesialister som nyttig ifht å holde seg 

oppdatert. Mange kurs/seminarer som arrangeres av, eller i samarbeid med, industrien holder 

god faglig kvalitet, og er et nyttig tilskudd til kongresser og nasjonale faglige møter som ofte 

arrangeres årlig. I tillegg til det faglige innholdet er den kollegiale arenaen dette skaper for 

spesialister som i det daglige jobber i små praksiser viktig for mange.  

Kommentarer til de enkelte punkter: 

1. Industrimedvirkning i legers godkjente og tellende videre- og etterutdanning 
Her mener PSL at det fortsatt er viktig med en restriktiv linje, , men det bør åpnes for 
dispensasjon i de tilfeller der utlån av utstyr eller andre bidrag fra leverandører er viktig for 
innhold og kvalitet i det aktuelle kurs.  
 

2. Legers deltakelse på arrangementer med økonomisk støtte fra 
legemiddelindustrien 
Formuleringen «faglig anerkjente arrangementer» er uklar og det bør reformuleres.  
Vi mener det bør gis mulighet til å delta på både kongresser, uavhengige møter og 
fagmøter arrangert av/med industrien. Bestemmelse om at det faglige innhold skal ha 
relevans til selskapets portefølje og lokalisering av arrangement synes vi er rimelig. 
 

3. Krav om faglig program per dag 
Rimelige krav, bør hovedsakelig videreføres, men med mulighet for at reisedager er uten 
faglig program da det noen ganger er lite hensiktsmessig. 
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4. Erfaringer om helseforetakenes samarbeidsavtaler med industrien   
Lite relevant for medlemmer av PSL. Man bør vurdere i hvilken grad helseforetakene har 
kompensert for bortfall av tidligere støtte fra industrien til deltakelse på 
fagmøter/konferanser, og om spesialister i sykehus deltar mindre på fagmøter enn 
tidligere.  

 

 

 

For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 

 

 

 

Utarbeidet av Erik Dyb Liaaen, styremedlem i PSL. 


