
Ting du 
bør vide
når du mødes og 
samarbejder med 
lægemiddelindustrien





Samarbejde er afgørende for udvikling 
af bedre behandling

Alle fem regioner er enige om, at samarbejdet mellem de faglige 
miljøer på hospitalerne og lægemiddelvirksomheder er utrolig vig-
tigt for udviklingen og kvalitetssikringen af medicin. 

Virksomhederne har brug for de faglige miljøers feedback om f.eks. 
lægemidlets effekt, bivirkninger, og de faglige miljøer har behov for 
at være fagligt opdateret på forskningsområdet og om behandlings-
fremskridt for at kunne sikre patienterne den bedst mulige behandling. 

Derfor har hver region indgået en samarbejdsaftale med Lif, som 
beskriver rammerne for samarbejde omkring efteruddannelsesak-
tiviteter således, at du som ansat i sundhedsvæsnet kan deltage i 
efteruddannelse tilbudt af lægemiddelindustrien med forvisning 
om, at arrangementet overholder de mange regler og krav på om-
rådet, samt at det er godkendt de relevante steder. Aftalerne er som 
udgangspunkt meget ens med nogle få variationer, som vi har illu-
streret i en oversigt på sidste side. 

Nedenfor opridses grundprincipperne i aftalerne. Alle aftaler kan 
findes i fuld længde på enli.dk, hvor du også kan finde mere detalje-
rede FAQs (spørgsmål/svar) om hver regions aftale med Lif.



Ledelsen skal godkende før deltagelse

Du bliver som udgangspunkt ikke inhabil

Lægemiddelvirksomheder skal sende invitationer til efteruddannelse 
til hospitalernes ledelse, og herefter er det ledelsen, som godkender og 
udvælger, om du kan deltage i et konkret efteruddannelsesarrangement. 
I Region Hovedstaden er det på afdelingsledelsesniveau – mens det i 
de øvrige regioner er hospitalsledelsen (dog er kompetencen mange 
steder uddelegeret til afdelingslederen). 

Det betyder, at du først kan tilmelde dig og deltage, når du har sikret dig 
ledelsens godkendelse. I Region Syddanmark betaler hospitalerne et 
deltagergebyr for din deltagelse (dog ikke hvis arrangementet er omfattet 
af en bagatelgrænse). I de øvrige fire regioner er der ikke deltagergebyr.

Som ansat i sundhedsvæsenet bliver du som udgangspunkt 
ikke inhabil af at deltage i et fagligt efteruddannelsesarran-
gement eller holde møder med en repræsentant for læge-
middelindustrien. En persons habilitetsstatus skal afklares på 
baggrund af en konkret vurdering af et specifikt forhold, som 
du indgår i – det kunne f.eks. være, hvis du er medlem af en 
Regional Lægemiddelkomité eller et fagudvalg under Medicin-
rådet. Hvis du er i tvivl, skal du spørge din leder.

Eksempel fra Medicinrådets habilitetspolitik
Af Medicinrådets habilitetspolitik fremgår det bl.a. ”…at du (som
udgangspunkt) ikke kan deltage i Medicinrådets arbejde, hvis: 1) 
du deltager eller inden for de to seneste år har deltaget i advisory 
board for en ansøgende eller konkurrerende virksomhed, eller 2) 
du får sponsoreret kongresdeltagelse eller rejser af en ansøgen-
de eller konkurrerende virksomhed, mens du er råds- eller fagud-
valgsmedlem.” Læs mere på Medicinrådets hjemmeside.

https://medicinraadet.dk/media/mmskqdh3/09112017-saadan-er-medicinraadets-habilitetsregler-kort-fortalt_final-a.pdf


Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien skal være orienteret 

Fællesarrangementer kan holdes på hospitalerne

Du må kun deltage i efteruddannelsesarrangementer, som er anmeldt 
til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI). Nævnet kontrollerer, 
at lægemiddelvirksomheden overholder alle former for regler på 
området. Det skal altid fremgå af lægemiddelvirksomhedernes 
invitationer, at efteruddannelsesarrangementet er anmeldt til ENLI.

Hospitaler og lægemiddelvirksomheder kan samarbejde 
om efteruddannelsesarrangementer, som afholdes på 
hospitalerne efter aftale mellem virksomheden og hospitals-
ledelsen. Den ansvarlige hospitalsenhed skal fremstå som 
afsender på invitationer, og det skal fremgå af invitationen, 
når en eller flere lægemiddelvirksomheder har bidraget med 
økonomisk eller anden form for støtte til arrangementet. 

I Region Hovedstaden har lægemiddelvirksomheder også 
mulighed for selv at afholde et arrangement på hospitaler-
ne under forudsætning af, at det er godkendt af afdelings-
lederen – som samtidig tager stilling til, om hospitalet vil 
være medarrangør.



Møder med lægemiddelindustrien er fortsat tilladt

Advisory boards skal godkendes af 
Lægemiddelstyrelsen og ledelsen

Du må gerne aftale og holde møder med repræsentanter for 
lægemiddelvirksomheder. Det kan f.eks. være et møde, hvor virk-
somheden kommer og fortæller om et nyt lægemiddel eller anden 
faglig viden. Du skal være opmærksom på, at din afdelingsleder 
skal være orienteret – og hvis I er mange til mødet – typisk flere 
end tre fra afdelingen/hospitalet – skal mødet godkendes af 
afdelingslederen. I flere regioner er sådanne møder reguleret af 
egne retningslinjer – hvis du er i tvivl, hvad der gælder specifikke 
tilfælde, kan du tjekke med egen leder.

Du må som udgangspunkt gerne deltage i et advisory bo-
ard, som en lægemiddelvirksomhed afholder. Du skal bare 
være opmærksom på, at din leder skriftligt skal godkende 
aftalen mellem virksomheden og dig, før du starter. Du må 
gerne have en indledende samtale med virksomheden for 
at afdække interessen, faglig relevans el.lign. De fleste ste-
der er det afdelingschefen, der godkender, men er du ansat 
i Region Midtjylland er det hospitalsledelsen (kan dog være 
uddelegeret til andre ledelseslag). Husk at samarbejde i 
forbindelse med advisory boards også skal forhåndsgod-
kendes af Lægemiddelstyrelsen.
Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/sundhedspersoners-tilknytning-til-virksomheder/


Klinisk forskning og undervisning fortsat tilladt

Du må gerne samarbejde med en lægemiddelvirksomhed 
om klinisk forskning eller om at være faglig underviser i form 
af oplæg eller foredrag på fagligt møde, kursus el. lign. Disse 
samarbejdsformer er ikke reguleret af samarbejdsaftalerne, 
men fortsat tilladt indenfor de allerede eksisterende regler på 
området, såsom lovgivning og de enkelte regioners retnings-
linjer for bibeskæftigelse mv. Husk også, at disse samarbejds-
former skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. 

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

https://www.laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/sundhedspersoners-tilknytning-til-virksomheder/




Overblik over forskelle

Invitationer

Invitationer sendes til 
sygehusdirektion, som 
giver virksomheden 
svar inden for 14 
dage. Ledelsen 
på sygehuset kan 
uddelegere opgaven 
til afdelingschefen.

Ingen deltagergebyr. Virksomheder kan
betale for transport 
og overnatning.

Som ovenfor, 
men bemærk 
bagatelgrænse 
for mindre 
arrangementer, 
og at på Aarhus 
Universitetshospital 
sendes invitationen til 
afdelingschefen.

Deltagergebyr, hvis 
ikke omfattet af 
bagatelgrænsen. 

Sygehusene vil 
selv betale for 
deltagers transport 
og overnatning ved 
virksomheders egne
arrangementer.

Invitationer sendes
til afdelingschefen.

Deltagergebyr Transport og 
overnatning



Arrangementer på 
sygehusene

Sygehuset er afsen-
der ved arrangemen-
ter på sygehuset. 
Sponsorater tilladt 
– skal fremgå af 
invitationer.

Møder (fx lægemid-
delkonsulentmøder) 
er fortsat tillladt - og 
omfattet af aftalen.

Advisory boards 
er fortsat tilladt og 
omfattet af aftalen. 
Afdelingschefen eller 
nærmeste leder skal 
godkende aftalen.

Virksomheder kan 
være afsender ved 
arrangementer på 
sygehuset. Ledelsen 
tager aktiv stilling, om 
sygehuset vil være 
medarrangør.

Møder (fx lægemid-
delkonsulentmøder) 
er fortsat tilladt - ikke 
eksplicit omfattet af 
aftalen, men følger af 
regionens retnings-
linjer.

Som ovenfor, dog er 
det sygehusledelsen, 
der skal godkende, 
at den ansatte kan 
deltage.

Advisory boards er 
ikke eksplicit omfat-
tet af aftalen – men 
fortsat tilladt. Afde-
lingschefen eller 
nærmeste leder skal 
godkende aftalen.

Møder Advisory Boards
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