Vi viser til høring angående Spørsmål om revisjon av avtaler om samhandling med industrien med
høringsfrist 30.03.20.
Norsk forening for palliativ medisin er en spesialforening i Den Norsk Legeforening som samler leger med
interesse for og kompetanse i palliativ medisin.
Vi er opptatt av pålitelighet, kvalitet og tillit i all pasientbehandling. Vi ser gode grunner for at kontakten
med industrien, og i særdeleshet legemiddelindustrien, skal være tydelig og klart definert og regulert.
Gjennomsiktighet og åpenhet er viktige stikkord. Bare slik kan uheldige bindinger og evt korrupsjon
forebygges.
Selv om Legeforeningen ikke lenger har ansvar for godkjenning av spesialister, og derfor kan opptre mer
fristilt som anført i bakgrunnsdokumentet, så må retningslinjene for samhandling med industrien være
tydelige, forståelige og forutsigbare for alle parter.
Vi finner det hensiktsmessig i hovedsak å beholde de prinsipielle avgrensningene for samhandling slik det
framstår i vedtaket fra 2004.
Det kan likevel være situasjoner der samarbeid med legemiddel / helseindustrien kan være berikende og
positivt, innenfor gode og trygge rammer. Det vises i høringsdokumentet til stortingsmelding om samarbeid
med helsenæringen (2019) og en stadig mer individrettet klinisk behandling som fordrer tettere samarbeid
mellom forskning og klinikk. Her må ikke «det beste bli det godes fiende». Gode legemiddelprosjekter bør
ikke stoppes av mangel på muligheter for industrisamarbeid. Det samme gjelder viktige nyvinninger på
utstyrssiden.
Det må imidlertid sikres at forskning også kan skje på områder der legemiddelindustrien ikke har mye å
tjene og som de derfor ikke støtter på grunn av mangel på profittmuligheter. Et eksempel fra det palliative
feltet er mangel på klinisk evidens for rimelige legemidler som har vært i bruk lenge, og manglende
sammenligninger mellom billige velbrukte legemidler og nye dyre.
Vi støtter forslag om gjennomsiktighet mhp honorarer. Det kan imidlertid synes noe byråkratisk at
honorering av ansatte må forhåndsgodkjennes av administrerende direktør i helseforetakene. Her bør de
enkelte faglige miljøene kunne vurdere hva som er hensiktsmessig at kolleger deltar med av foredrag osv.
Vi bør anerkjenne at slik undervisning også kan være nyttig når den skjer i regi av industrien, bare det skjer i
full åpenhet og ikke blandes sammen med meritterende utdanning.
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