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De videnskabelige selskabers relationer til lægemiddelindustrien

Det er en kendsgerning at der gennem en årrække har bestået et udbytterigt fagligt
funderet samarbejde mellem den private og den offentlige del af sundhedsvæsenet
og lægemiddelindustrien. En meget stor del af samarbejdet har karakter af
forskningssamarbejde herunder forskning med formål at afprøve nye medicinske
behandlinger. En anden væsentlig del af samarbejdet har taget form af uddan-
nelsesmæssige tilbud til sundhedsprofessionelle og i særlig grad til lægegrupperne
som gennem deltagelse i for eksempel kongresser, møder og kurser har opnået at
være bekendt med nyeste viden m.m. indenfor fagområderne. Denne uddan-
nelsesmæssige aktivitet ville under de gældende budgetmæssige omstændigheder
være vanskelig at opretholde i noget væsentligt omfang uden dette økonomiske
bidrag fra lægemiddelindustrien. Der har i denne sammenhæng været givet udtryk
for betænkelighed med hensyn til de videnskabelige selskabers habilitet i forbindelse
med rådgivning vedrørende brug af lægemiddelindustriens produkter.

Dansk Medicinsk Selskab (DMS) har med denne skrivelse til formål at redegøre for
forsvarlige retningslinier for relationerne mellem de videnskabelige selskaber og
firmaer der leverer produkter til sundhedssektoren i forbindelse med aktiviteter som
ikke er omfattet af forskningsprojekter og forskningsaftaler. Denne skrivelse bør ses i
sammenhæng med den gældende Samarbejdsaftale om vilkårene for samarbejde
mellem lægestand og lægemiddelindustri, indgået november 2000 mellem DADL og
Lif.

Det videnskabelige selskabs firmamedlemskaber

Firmamedlemskab giver adgang til at modtage materiale som udsendes til de
ordinære medlemmer og deltagelse i videnskabelige møder med et aftalt antal
repræsentanter fra firmaet.

Firmamedlemskabet giver ikke adgang til deltagelse og stemmeret ved general-
forsamlinger.

Repræsentanter for firmaet kan uanset profession ikke indgå som medlemmer af
rådgivende arbejdsgrupper og udvalg som nedsættes af selskabet.

Økonomisk støtte til det videnskabelige selskabs aktiviteter

Økonomisk støtte fra et firma fra lægemiddelindustrien kan ikke anvendes til honorar
for deltagelse i selskabets bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper.

De enkelte medlemmer af selskabets bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper skal
uopfordret oplyse om personlige relationer til støttegivende firma fra lægemiddel-
industrien med henseende at undgå opståen af mulige interessemodsætninger i
forholdet mellem selskab og firma. 
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Enhver økonomisk kompensation som tilbydes af et firma fra lægemiddelindustrien
skal formidles gennem det enkelte selskabs bestyrelse og på dennes ansvar.

Det påhviler det videnskabelige selskabs bestyrelse uopfordret og tydeligt at oplyse
og specificere modtaget støtte fra et firma fra lægemiddelindustrien i regnskabet for
det enkelte arrangement og i selskabets årsregnskab.

I forbindelse med enhver aktivitet forestået af det videnskabelige selskab skal det klart
fremgå af annoncer, program m.m. hvor vidt der er ydet støtte af et firma fra
lægemiddelindustrien og i bekræftende fald konkret angives i hvilket omfang, med
hvilke formål og rettigheder samt eventuelle modydelser.

Vedrørende støtte til de konkrete former for de videnskabelige selskabers aktiviteter
som er anført i det efterfølgende skal specielt anføres:

Udsendelse af materiale til selskabets medlemmer
For eksempel medlemsblade, dagsordener og mødereferater. Det bør fremgå
tydeligt af det udsendte hvordan støtten fra firmaet er fremkommet og hvortil den er
anvendt.

Udvalg og arbejdsgrupper
Ethvert selskab bør afholde sig fra at oprette udvalg eller arbejdsgrupper bragt i
forslag af et lægemiddelfirma.
Udvalg og arbejdsgrupper nedsat med henblik på rådgivning af forhold hvor indgår
brug af produkter fra lægemiddelindustrien, kan ikke modtage støtte fra
lægemiddelindustrien under nogen form, hverken som honorar, tilskud til rejser,
ophold eller mødelokaler.

Mødeaktivitet
Selskabet kan modtage økonomisk og anden støtte fra lægemiddelindustrien til
afholdelse af videnskabelige møder under den ufravigelige betingelse at det
videnskabelige indhold suverænt bestemmes af det pågældende selskab uden
mulighed for indflydelse fra et støttende lægemiddelfirma. Bestyrelsen er desuden
ansvarlig for et eventuelt samhørende socialt program.
Møderne skal tilbydes alle medlemmer på lige fod.
Møderne skal annonceres åbent så alle medlemmer kan tilmelde deltagelse.

Udstilling ved møder afholdt af det videnskabelige selskab
Udstillingsplads kan tilbydes mod betaling. Der skal foreligge kontraktlig aftale mellem
det videnskabelige selskab og den enkelte udstiller.

Annoncer i det videnskabelige selskabs medlemsblad
Annonceplads kan udbydes i det videnskabelige selskabs medlemsblad, hjemmeside
m.m. mod betaling. Der skal foreligge kontraktlig aftale mellem det videnskabelige
selskab og den enkelte annoncør.
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Det er en ubetinget forudsætning at alt fagligt og redaktionelt indhold i bladet
suverænt bestemmes af redaktionen for bladet under ansvar overfor selskabets
bestyrelse.
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