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Lifs høringssvar til forslag til ændring af bekendtgørelse og vejledninger om sundhedsperso-

ners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk 

udstyr 

 

 
Lif skal indledningsvis takke for muligheden for at kommentere på de fremsendte forslag til ændringer 

af bekendtgørelsen og vejledningerne på tilknytningsområdet. 

 
Lif vil gerne kvittere for forslaget til praksisændring for sundhedspersoners deltagelse i forskning. Med 

forslaget begrænses anmeldelsespligten til de sundhedspersoner, der har det overordnede ansvar for 

gennemførelse af det pågældende forskningsprojekt, eksempelvis en primær-investigator eller andre 

med tilsvarende ansvar. Ændringen er efter Lifs opfattelse en naturlig konsekvens af, at medarbejdere 

på hospitaler og lign., som af deres arbejdsgiver får til opgave at gennemføre forskningsfunktioner (så-

kaldte sub-investigatorer), ikke kan tillægges at have tilknytning til virksomheder. Med ændringen fjer-

nes der en uhensigtsmæssig, administrativ byrde for den kliniske forskning i Danmark, hvilket Lif hilser 

velkomment. 

 

Lif ser også med tilfredshed på, at der med ændringerne lægges op til, at virksomhederne i deres år-

lige indberetning til Lægemiddelstyrelsen fra den 1. januar 2017 kan benytte sundhedspersonernes 

autorisationsID i stedet for deres CPR-nummer. 

 

Det er Lifs vurdering, at det aldrig har været hensigten med loven, at læger og myndighedsrepræsen-

tanters ulønnede deltagelse i demokratiske og fuldt åbne debatter om emner af generel sundheds-

mæssig karakter – som eksempelvis finder sted på Folkemødet – skal omfattes af reglerne. Lif aner-

kender ikke, at sundhedspersoner, der inviteres til at deltage (uhonoreret) i sådanne åbne demokrati-

ske debatter, dermed opnår en tilknytning til en virksomhed. Lif mener, at tilknytningsreglerne på dette 

område tolkes unødigt restriktivt. Der bør grundlæggende ikke være krav om, at blot fordi man er 

læge, så forudsætter deltagelse i denne type åbne demokratiske arrangementer, at man skal anmelde 

det på forhånd til en myndighed. Lif skal i øvrigt gøre opmærksom på, at der i de øvrige europæiske 

lande, hvor der ligeledes er indført åbenhedskrav for tilknytning mellem sundhedspersoner og læge-

middelvirksomheder, efter Lifs oplysninger ikke er indført lignende krav, for så vidt angår sundheds-

personers deltagelse i uhonorerede demokratiske debatter. 

 

Trods Lifs grundlæggende modstand mod ovennævnte fortolkning, anser foreningen det dog som et 

skridt i den rigtige retning, at deltagelse i paneldebatter med offentlig adgang sidestilles med undervis-

ning, hvormed sundhedspersoner fremover alene skal anmelde disse fremfor at ansøge om en forud-

gående tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.  
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