FAKTA

Om Lifs nye regionale samarbejdsaftaler

•

Lif har indtil videre indgået to samarbejdsaftaler med hhv. Region Hovedstaden, der trådte i kraft 1. maj
og med region Syddanmark, der trådte i kraft 1. juni.

•

Med Danske Regioners principbeslutning i starten af året, og samarbejdsaftalerne mellem Lif og de enkelte regioner, bliver det understreget, at samarbejdet omkring efteruddannelse af sundhedspersonalet
ses som værdifuldt. Samtidig gives der fælles håndslag på, at samarbejdet på området skal være ledelsesforankret på sygehusene og fuldt åbent, så den vigtige viden kan fastholdes til fortsat gavn for det
danske sundhedsvæsen og dermed patienterne.

•

Aftalerne sikrer rammerne for et fortsat værdifuldt og tillidsfuldt samarbejde mellem lægemiddelvirksomheder og de pågældende regioners hospitaler – herunder også i forhold til samarbejdet om sundhedspersonalets efteruddannelse.

•

Aftalerne udmønter Danske Regioners principbeslutning af 8. februar med det centrale nye element, at
invitationer fra lægemiddelvirksomheder til efteruddannelsesarrangementer skal sendes til ledelsen på
hospitalerne, der udvælger og godkender hvilke sundhedspersoner, der deltager. Med aftalerne sikres
dermed hospitalernes ledelsesmæssige kompetence samt armslængden mellem den enkelte sundhedsperson og lægemiddelvirksomhed.

•

Samarbejdsaftalerne er inkluderet i de brancheetiske regler, hvormed ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) fører kontrol med, at virksomhederne overholder aftalens bestemmelser.

•

Aftalerne er i hovedtræk ens men adskiller sig med få detaljer. Se mere i Q&A til de enkelte aftaler.

Lif støtter Danske Regioners principbeslutning
•

Med Danske Regioners principbeslutning fra februar blev der sendt et vigtigt politisk signal om, at der er
behov for en ensartet regulering af området på tværs af landet.

•

Lif bakker op om de fælles regionale principper – herunder er vi enige i, at samarbejdet skal ind af fordøren – og at invitationer til efteruddannelsesarrangementer skal fordi ledelsen, som godkender og udvælger, hvem der deltager.

•

Lif fortsætter dialogen om mulige aftalebaserede modeller med de øvrige regioner, med det mål at sikre
en ensartet udmøntning af de regionale principper i hele landet.

•

Lif er glade for, at aftalerne slår fast at samarbejdet skal kunne fungere i hverdagen uden unødig administration.

•

Lif ser positivt på, at den gensidige dialog parterne imellem er blevet styrket, så man løbende i fællesskab kan drøfte evt. udfordringer og fælles løsninger herpå.
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Hvad betyder det i praksis?
•

I Lif er vi naturligvis enige i, at samarbejdet skal ske via fordøren. Det betyder i praksis, at invitationer til
efteruddannelsesarrangementer skal sendes til ledelsen, som godkender og udvælger, hvem der deltager.

•

Det er netop det princip, som de to regionsaftaler stadfæster. I Region H er det til afdelingsledelsen og i
Region Syd er det til sygehusledelsen.

•

Lægemiddelvirksomheden giver via invitationen tilbud – ledelsen beslutter om man takker ja eller nej –
og hvis ja, hvem der kan deltage.

•

De indgåede aftaler præciserer, at lægemiddelvirksomheder gerne må målrette invitationer til specialer/
subspecialer eller kompetencer. (De må modsat ikke målrette dem til personer).

•

Samarbejdsaftalerne er inkluderet i de brancheetiske regler, hvormed ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) fører kontrol med, at virksomhederne overholder aftalens bestemmelser.

•

Du kan læse meget mere i de to Q&A’s der er lavet om hver aftale. Du finder dem på www.enli.dk.
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