Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett,
Läkemedelskommittén i Värmland
Dessa regler och anvisningar riktar sig i första hand till ledamöter i Läkemedelskommittén i
Värmland (LKV) och dess terapigrupper. Även övriga medarbetare som arbetar på uppdrag
av läkemedelskommittén skall avge jävsdeklarationer enligt samma principer.

Bakgrund
För att LKV skall framstå som en garant för saklig bedömning gentemot förskrivare och
patienter, är det viktigt att dess medarbetare intar en fristående hållning gentemot läkemedelsindustrin och att rekommendationer, information, utbildning och tjänster som man
tillhandahåller är objektiva och obundna.
Det är av vikt för LKV:s arbete att dess medlemmar har ett aktivt intresse för läkemedel vilket
bl.a. förutsätter samarbete i lämplig form med läkemedelsindustrin. LKV:s jävsregler reglerar
hur kontakter och eventuella samarbeten med läkemedelsindustrin kan upprätthållas utan
etiskt problematiska beroendeförhållanden. Målet är att LKV alltid skall vara en trovärdig
organisation som respekteras av alla aktörer inom läkemedelsområdet. Terapirekommendationer kan medföra ekonomiska konsekvenser för industrin både positiva och
negativa, en strikt neutral hållning gentemot industrin förväntas av Dig.
Diskussion med en enskild läkemedelsindustriföreträdare kring preparatval och
rekommendationer för LKV bör vanligtvis ske via respektive terapigrupp.
Deltagande i kliniska prövningar är förenligt med arbete i LKV men anmälan skall göras till
LKV.
Uppdrag såsom medverkan i utbildning finansierad av läkemedelsföretag behöver ej medföra
jäv men anmälan skall göras till LKV. Det avgörande är att deltagare i LKV kan garantera att
deras handläggningssätt präglas av objektivitet och opartiskhet.
Andra uppdrag kan också vara av värde men det är alltid viktigt att värdera uppdragets typ,
omfattning och varaktighet. Vid tveksamheter om uppdraget är förenligt med arbete inom
LKV skall det diskuteras med närmaste ansvarig.
Vid beslutssituationer kring rekommendationer skall jävssituationer deklareras och ledamot ej
delta i beslut då jäv misstänks och situationen protokollföras.
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Regelverk
Läkemedelskommittéer är myndigheter vilka omfattas av förvaltningslagen. I denna
(FL, 1986:223), samt i regeringsformens 1 kap 9§ finns bestämmelser som syftar till att
garantera att handläggning av ärenden och beslutsfattande inom myndigheten präglas av
saklighet och opartiskhet, den s.k. objektivitetsprincipen.

Övriga jävsregler av betydelse för LKV:s verksamhet
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket, SBU och
Socialstyrelsen – enades 2004 om en gemensam jävspolicy för sina verksamheter [1]. Dessa
myndigheter anlitar ofta expertis som har beröringar med industrin och har, liksom LKV, ett
behov av tillgång till expertis inom berörda områden förutsatt att detta kan ske under etiskt
godtagbara former.
Läkarförbundets etiska riktlinjer för läkares kontakter med läkemedelsindustrin/
medicinteknisk industri har stor relevans för LKV:s arbete. Huvudparten av sakkunniga inom
LKV är läkare. Det är också huvudsakligen läkare som står för LKV rekommendationer,
information och utbildning. Syftet med riktlinjerna är att ge den enskilde läkaren en
vägledning i ett etiskt förhållningssätt vid kontakter med läkemedelsindustri, så att otillbörliga
kontakter och jäv inte skall äventyra en förtroendefull relation mellan patient och läkare.

Förhållningssätt
Som ledamot i LKV eller terapigrupper eller medarbetare ska du:
• vara öppen i kontakter med allmänhet och massmedia.
• undvika sådana omständigheter som kan innebära att din roll som objektiv
sakkunnig eller handläggare kan ifrågasättas.
• vara medveten om att jävsdeklarationen är en offentlig handling

Blankett för offentlig jävsdeklaration
Du ska använda den särskilda blanketten för att redovisa eventuella relationer som du har med
läkemedelsindustri eller andra företag och organisationer med partsintresse.
Exempel på sådana relationer är:
• engagemang i expertpaneler (s.k. advisory boards) inom läkemedelsindustrin
• samarbete med företag vid utbildning av intressenter som är beroende av de råd
och rekommendationer du medverkar i inom läkemedelskommittén
• samarbete vid industriarrangerad utbildning, vetenskaplig sammankomst eller
liknande
• innehav av aktier i enskilda läkemedelsföretag (fondinnehav behöver inte uppges)
• deltagande i kliniska prövningar på uppdrag från läkemedelsföretag
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Som ledamot i LKV eller terapigrupp ska du:
• få information vid uppdragets början om läkemedelskommitténs jävsregler
• lämna offentlig jävsdeklaration i början av uppdragsperioden.
• ansvara för att uppgifterna är riktiga.
• utan anmodan alltid lämna ny jävsdeklaration om förändrade omständigheter
uppstår som kan innebära att du riskerar bli jävig.
Om jävsdeklarationen redovisar omständigheter som gör att du kan antas brista i objektivitet,
ska ordförande påtala detta och tillsammans med dig diskutera vilka åtgärder som bör vidtas
för att undvika jäv. Huvudregeln är dock att du som sakkunnig eller medarbetare i LKV själv
ansvarar för att inte hamna i en jävssituation.

Jävsanmälan
Skall fyllas i vid nytillkomna förhållanden sedan föregående jävsdeklaration lämnats.
Det kan vara till exempel deltagande i klinisk prövning, uppdrag som föreläsare eller
deltagande i grupper under extern ledning av exempelvis läkemedelsindustrin.

Förvaring och hantering i offentlighetens tjänst:
• samtliga jävsdeklarationer förvaras hos ordföranden LKV (sekretariatet).
• ledamöter i läkemedelskommittén lämnar jävsdeklaration till ordförande LKV.
• ledamöter i terapigrupper lämnar jävsdeklaration till vederbörande
terapigruppsordförande som har att bedöma risken för jäv. Terapigruppsordföranden
skickar sedan deklarationerna till ordförande i LKV (sekretariatet) för förvaring.
Referenser
Hantering av jäv, bindningar och andra intressekonflikter när externa sakkunniga och experter anlitas.
Gemensamt policydokument för Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen
2004-12-07. http://www.lakemedelsverket.se/upload/Om%20LV/publikationer/jäv/jav_beskrivning.pdf
Sveriges läkarförbund. Läkares kontakter med läkemedelsindustri/medicinteknisk industri 2004-09-30
www.slf.se
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Jävsdeklaration
Offentlig jävsdeklaration för ledamöter och adjungerade i Läkemedelskommittén i Värmland
(LKV) och dess terapigrupper, samt för övriga medarbetare som arbetar på uppdrag av LKV.

______________________________________________________________________

Namn:

Arbetsadress: ______________________________________________________________________
Arbetstelefon: _____________________________________________________________________
E-postadress: ______________________________________________________________________
•

Funktion/ingår i landstingets läkemedelskommitté/terapigrupp (specificera)

•

Om uppdraget för läkemedelskommittén är av tillfällig natur

•

-

Ange vad uppdraget avser

-

Ange tidsperiod då uppdraget utförs, alternativt om det är tillfälligt men återkommande

Redovisa dina konsultuppdrag för läkemedelsindustrin under de senaste tre åren
-

Eventuella anställningar som konsult

-

Personliga ersättningar för läkemedelsprövningar i form av arvoden, resor mm

-

Personliga ersättningar för föreläsningar mm

-

Finansiella intressen i läkemedelsföretag i form av aktieposter etc. (aktiefonder undantagna)

-

Övrig information av intresse
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•

Redovisa Dina konsultuppdrag för andra organisationer, enheter och företag där jäv kan
tänkas uppstå.

•

Redovisa forsknings och utvecklingsprojekt tillsammans med läkemedelsindustrin eller
andra organisationer, enheter och företag där forskningsanslag till klinik/institution utgår
(bilaga kan lämnas).

Jag deklarerar härmed, att de enda intressen som jag har i läkemedelsindustrin eller andra
organisationer, enheter och företag där jäv kan tänkas uppstå, är de som deklarerats ovan samt
förbinder mig att informera landstinget om ytterligare aktiviteter som kan skapa intressekonflikter
skulle uppkomma.

Ort/datum………..…………………………………………..
Namnteckning……………………………………………….

Bedömning
(ifylles av jävsbedömaren och ej av jävsdeklaranten)

 Inga förhållanden redovisas, som utgör hinder för det tilltänkta uppdraget
 Förhållanden redovisas, vilka inte bedöms förenliga med det tilltänkta uppdraget
……………………………………………..(ort) den
…………………………………………
(namn)
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