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Leger tjener tykt pa medicinalindustriens ligegyldige fors0g
Hvis din lroge hal' dollar
tegn i ajnene, nar du kom
mer pa besog. sa er del' en
god grund,
lVlinimum 500 praktise
rende .reger udfurer hver-t
ar forsog for med icinalin
dustrien. hvor de atpraver
13?gemidler ph deres patten
ter, Fa det kan de score om
kring 5000 kroner per pati
ent, men det "I' langttra alle
forsogene, scm er videnska
belige.
- Nogle af forsagene er
ren markedsfuring, scm jcc
ger skal holrle sig Ira, sigel'
formanden for de praktise
ronde Iseger; Michael Du
pont.

- Jeg hal' selv sagt nej til
flare af disse forsog og i stc
clet anmelclt dern til bran
chens kontrolorgan, fordi
de val' for grove og ikke gay
nogen ny v lden, sigar han.
Oetvirker

EKSTRA BLADET

Der vlrker

En undersagelse fra Svd.
dansk Universitet og Arhus
Universitet bekra-rter, at
lteger blrver sasrdeles glade
medicinalfirmaernes
for
produkter; nar de er med j
kliniske forseg,
Forskerne
gennemgik
udskrivningen af astrname
dicin i ti fynske lasgehuse,
som tidligere havde delta
get i et forscg med astma
medicin fra firmaet Astra
Zeneca. Leegerne fik 5000
kroner for hver at de 69 pa
tienter, del' indgik i iorso
get.
De ti laigehuses udskriv
ninger af astmamedicinen
blev sammenlignet med ud
skrivninger fra 165 andre
fynske l:.::egehuse, og resul
tatet val' klart
Forbruget af AstraZene
cas produkter steg med 6,8
pet. has de lssger; del' dellog
i forseget, i forhold til de ik
ke deltagende lrager.
Lasge Mats Lindberg,
kontaktperson for Laager
uden Sponsor og medicinsk
sekrotrer i Institut for Ra
tionel Farmakoterapi. er
ikke ovcrrasket over resul
tatet.
- Denne type for-sag er en
undskyldning ira medici
nalfirmaerne for at fa 10v
til at give l:.::egerne nogle
penge og for at pavil'ke dem
til at VEel1ne sig til firmaer
nes medicin, sigel' han.

ILmger i gyldne ICBnkerl
I Medlclnalil1duslrien brugsr hvort or omkring en milHard kroner Po markedsfering for at fa lregerne til at
udskrlve netop deres pille. Det povirker iregerne og
j giver langtfra altld det hedste og billigste valg for patienter, skatteydere og dermed samfundel generelt,
Ekstl'a Bladel ssetter i dlsse dage fokus pa en mdustri, hvor mstoderne kan vrere hesklrite og sserdeles
udspelrulerede.
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Mats Lindberg mener og
sa, at den slags forsag med
[orer stigende udgifter for
samfundet og patienterne.
- Det cendreT Iffigens ordi
nationS1TI0nster ogsa over

for de patienter, del' ikke
deltager i forsoget, Samti
dig e1' det ofte de meget dy
1'e pra:;parater, del' typisk
indgar i disse forsog<
Pavirke lreger
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Der er ikke laver nogle

opgcrelscr
herhjemme
over, hvor mange af forso
gene hos de praktiserende
lreger del' hal' videnskabe
lig relevans, og hvor mange
del' er rent konuuercielle,
Iortseller Mats Lindberg
- Men man ved, at det
kun er crrka halvdeleu afde
forsog, del' bltver prsesenta
ret pa korigresser, som en
del' med at blive publiceret.
- Og mange af de forscg,
del' aldrig bltver publiceret,
er del' ikke 'noget videnskab
L sa de har alene til formal
at pavirke lEegerne, sigel'
han.
AstraZenecas fol's0g med
astrnamedicin e1' aldl'ig ble
vet publiceret.
tgs@e1J.dli
jsp@eb.dk:sq@eIJ'11:

AFTHOMAS
GiiSTASVENSSON
JACOB SEJER PEDERSEN
OG SVERRE QUIST

Leeger kan score ontkring 5000 kroner per p.uicnt i fcrsag
for mediclnallndustrlen. (faln: Miltls Winther)
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Admuustrerende direkter i
Ida
Solie Jensen opfordrer de
praktiserende I:.::eger til at
melde medicmalfu-maerne
til Lrageetisk NCEvn, hvis de
bliver udsat for markcdsfo
ring fcrklaadt som viden
skab eller far tilbudt hoje
hono1'a1'er eUer gavel' for at
udfore forsog pa patlellter
n8.
- Det er en me get alvorlig
anldage - at kalde fors0ge
ne [or uvidenskabelige.
Hvis det er tllf",ldet, hand
ler det ,ioom markedsf0
ring. og det er uacceptabelt.
Jeg kan lum opfordre l:.::e
gerne til at anmelde virk,
somhedel'lle til n:.::evnet,
lwis det foregal~ sigel' Ida
8 ofie Jensen.
J~~p.~rmi(lc1cIstyrelsen

80m regll'J'ul· 1'1".111:1 rue
dicinalf.rm.o-rn« kuu hda
Ie lsegern« fill lid,',jrJl tuncet
i forbindulv- Ilwd 111I':,I).[',('ne.
Dei 1'1' vi!'.II!',I. :11 huno

rarernr-st.u 11I:II lll"d 1[('11
tid. l<:egl~n ilnl.L'J·I. 11,'.:11 del'
iltke er gavel' (']]('1· ;lll<\('1
iudblandet. For'houlor 11(,t
sig anderledes. vi) l;j i-',!'j'ne
vcere 111ed til at Shl hal'dt
lled pa det, sigel' hun.
- Nlen dell F/.uv(!..'renr/e ord
ning set jo ikke uri t/./ at vir
l~e?

- Vi hal' i februar sidste

ar skrevet til L:.::egemiddeI·
styrelsen og spurgt, om vi
iltk6 kan fa en form for
myndighedskontrol pa de
her forsog, men svaret val".
at det hal' de ikke ressour·
eel' til.

Ekstra

Blader - Danske lregcr bijobber ulovlig;

Tekstst!<Srelse
Almindelig I Mellem

Side I af I

I Star

Print siden

I

sterste

lI.dk

Deadline hvert femte mmut

Danske lreger bijobber ulovligt
De danske L:Bgen; lukrative b!jobs t m~;-dicina;in('h.:strif...\n er i .&rUer brevet holdt skjult fer
nffenU~f:Jh(~den

Allerede i 1984 skeerpcde et flertal i Folketinget apotekerloven, sa
laegerne ikke uden Laegemiddelstyrelsens tilladelse ma drive eller
veere knyttet til en laegemiddelvirksomhed.
Bestemmelsen skulle sikre, at laegerne udelukkende varetager
patienternes interesser og ikke tcenker
deres egen ekonornt, nar
de udskriver medicin.

pa

Det har bade Laegemiddelstyreisen og laegerne set start pa med det
resuttat, at ingen har overblik over, hvor mange og hvilke lceger,
der modtager penge fra industrien rned den erie hand og skriver
recepter ud rned den anden,
Chefkonsulent Karsten Jorgensen fra Laegemiddelstyrelsen
erkender, at Styrelsen har sovet i tirnen, men skvder ogsa skylden
leeqcrne:

pa

!<:.(: 170 Iseqcr hdF' , ;:':l) S(l;Jl ern at
bJ!oIK)C rcr rn"C(1:c\n;:Ji;,:c!u,;t:'i:'~nJ men
del ta! SU:~:1!n':(3 i){!(i;; ovcrc-is rur-d
Vii!(i::!;g'IQ!-t;;C1EI-' (Foto: Krtstton

- Det star klar, at vi ikke har veeret gode nok til at inform ere am
reg Ierne, men laegerne har pa den anden side heller ikke gjort noget for selv at orientere sig, forkiarer
han til Ekstra Bladet.
lnd til i dag har kun cirka 170 Iaeger sect am tilladelsen til at arbejde for medicinalindustrien ved siden
af den almindeiige laegegerning. Og det er ifolge Karsten Jorgensen kun tappen af isbjerget.
- Vi har en klar formodning am, at der er mange flere, end vi har hert am, siger han til Ekstra Bladet.
Ud af de 170 Iaeger, der gennem de sidste 23 ar har sogt tilladelse, er der kun givet et enkelt afslag.
Det selv om talrige underscqelser viser, at Ic:egernes ordlnationsmenster eendrer sig, nar de arbejder
sammen med industrien.
Jeg kan godt se, at det ser mzerkelrqt ud, men vi vurderer hver enkelt sag konkret, og har altsa kun
fundet grundlag for at give afslag i et enkelt tilfeelde, siger Karsten Jorgensen til Ekstra Bladet.

Lres mere i Ekstra Bladet i dag

http://ekstrabladet. dk/nyheder/sam fundiarti cIc2 9588 7.ccc'lscrvicc-pri nt
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Ekstra Blader - Lreger kobt og betalt

Tekststllrelse
Almindelig I Mellem I Star

Side I af2

Print siden

I

!8.dk
Deadline nvert ternte rnmut

Lreger kebt og betalt
DANSKE leeqer modtager hvert ar store summer aF medicinalindustrien i form
af betaling for rejser, rneder og efteruddannelse. Sam regel kombineret med luksurtes indkvartering,
dyre middage og gavmild bevcertning i baren.
Det er i sig selv ingen nyhed. Det er derimod den voldsornme stigning i omfanget at
sponsorvi rksomheden.

SIDSTE AR betalte medicinalfirmaerne for 3600 lcegelige arrangementer. Det er en sligning pa intet
mindre end 347 pet. fra 1998. Pa blot otte ar er antallet af sponsorerede aktiviteter altsa eksploderet.
Tallene er helt sikre. De kommer fra Nzevnet for Medicinsk Informationsmateriale, der er nedsat af
industrien selv.
De modsvares af stigningen i medicinforbruget. Sidste ar kebte vi for 17,8 mia. kr. Det er ni pet. mere
end i 2005.

VI TVIVLER ikke pa, at en del af arrangementerne kan gore lcegerne kiogere.
Men vi tvivler heller ikke pa, at der ogsa bliver festet igennem. Med egne ojne var vi f.eks. vidner til et
tilfcelde af, hvad lceger rnaske ville kalde 'spiritusrelateret inkontinens' - pa jeevnt dansk en lcege, der
var
fuld, at han pissede i bukserne.

sa

Sa slemt gar det naturligvis sjeeldent. men stemningen bllver ofte sa hOJ, og klokken sa mange, at det
er tvivlsomt, hvor meget udbytte deltagerne Far af neeste dags serlese arrangement.

DET ER IKKE kun primitivt bzelleri, medicinalbranchen har pa repertoiret. Den kan ogsa tilbyde
eksotiske rejser til Malaysia og Sydafrika med ophold pa femstjernede hotelier og indlagt safari,
sightseeing 09 vingardsbesOg.
Altsa dannelsesrejser for det krzesne klientel, der heist skal tage hjem og hzelde nogle flere af
sponsorernes piller i halsen
klienterne.

pa

OG DET ER lige preecis, hvad lcegerne gor. Medicinalindustrien er benhard business, kommercielle
foretagender, der ikke ville srnide en masse penge ud pa lcegernes arranqernenter, hvis ikke det kunne
beta Ie sig.
Lcegerne er selv klar over det. De lndromrner, de lader sig pavirke, og de erkender, at de storstilede
sponsorater virker pafaldende, hvad de uncegtelig har ret i.

NOGLE lceger har taget konsekvensen og dan net netvzerket 'Lceger uden Sponsor'. De henviser til en
strlbe undersoqelser, der forteeller, at lceger rent faktisk bliver pavirket af medicinalfirmaernes
frernsted. Det indebzerer en rislko for, at lcegen udskriver medicin i stedet for at bruge en anden form
For behandllng, sam patienten kunne have mere qleede at,
De seneste ars ildevarslende stigning i medicinforbruget er i sig selv en grund til at have bedre kontrol
med pille-pusherne.

I 0JEBLIKKET er det industrien, der holder cje med sig selv via Ncevnet for Medicinsk

http://ekstrablad et .dk/ny hede riled erenlaliic le2 9 5484.ece?servi ce=pri nt
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Ekstra Bladet - Leger i lommen pii medicinalgiganter

Tekststorelse
Almindelig I Mellem

Side I af

I Stor

lI.dk

Deadline hvert temle minul
~

08:26 - 04. maj. 2007

LCI!ger i 10mmen

pi medicinalgiganter

Lieger fra hele landet fllr betalt fester, rejser og efteruddannelse at medicinselskaber for
millioner hvert IIr
Danske liEger har sjeeldent penqepunqen frernme, nar de dettaqer i
rneder, konqresrejser og efteruddannelse. Det har
rnedlclnalftrrnaerne til qenqeeld.
Nye tal fra NiEvnet for Medicinsk Inforrnattonsrnatertale afslerer, at
rnedlclnalfirrnaerne i 2006 sponsorerede 3600 liEgearrangementer,
hvilket er en stlgning pa 347 procent siden 1998, skriver Ekstra
Bladet i daq,
Ekstra Bladet har vzeret hemmeligt med til to arrangementer beta It
af medicinalindustrlen og afslerer, at selv om der officielt star
faglighed pa dagsordenen, sa oser arrangementerne af fest, Farver
og fulde liEger.

Danske lesqer tever ikke mf'rl at tage
imod rejser oq fester rra
medlclnalvlrksomneder. (Foto: AP)

- Firmaerne g"r det ikke for deres bla ejnes skyld. Talrige
underseqelser har pavist, at leeqer b/lver pavirket af denne goodwill (LINNEMANN KRISTIAN)
fra medicinalindustrien, og det kan betyde, at liEgen fokuserer pa
medicinsk behandling i stedet for eksernpelvis en Ilvsstllseendrtnq, siger praktiserende liEge Inga Marie
Lunde, som er medlem af netveerket LiEger uden Sponsor og tidligere formand for LiEgeetisk NiEvn.
Udskriver dvrere og mere medicin
Og udvlkllnqen tyder pa, at hun har ret. I takt med, at medicinalfirmaerne investerer flere penge i at
pavirke leeqerne, stiger medicinforbruget herhjemme. Sidste ar brugte danskerne samlet set for neesten
18 milliarder kroner medicin - en stigning pa godt ni procent i forhold til 2005.
Bekymringen for udvik/lngen deles af LiEgemiddelstyrelsens lens Peter Kampmann, chef for lnstitut for
Rationel Farmakoterapi, der informerer liEger om korrekt og hensigtsmressig brug af medicin.
- Hvls lzeqer er felelseslacet koblet til et bestemt preeparat sam f"'ge af pavirkning fra et
medicinalfirma, kan det fere til, at det ikke er det bedste og billigste preeparat, der bliver udskrevet, og
det kan bade blive dyrt for patienten og for samfundet, siger han til Ekstra Bladet.
LilI!s meget mere i Ekstra Bladet Store Bededag.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article29:'i:'i?.7 "c."?<p,,,,;pf>=nr;nt
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Ekstra Bladct - Novo Nordisk idomt bode lor leegercjser

TekststlJrelse
Almindellg I Mellem

Side I af I

Print slden

I Star

I

~.dk
Deadline hvert Iernte rmnut

Novo Nordisk idernt bode for loogerejser
Med~dncdg~g,;:~nten inuit<f::rl:oe d·::mst'Ce on udenlandske h~ger til Sydafrilia J hvor de boede
hote~ UI 4500 kroner pr nat, Firntiiet hal" nu L:)et en bode
16£'1.000 svenske kroner

pa

pa

Novo Nordlsk er blevet ldornt to store boder, fordi medicinaivlrksomheden har
smurt en lang reekke Ii£ger ved to kongresser sldste ar, skriver Ekstra Bladet fredag.
Det er det svenske kontrolorgan for mediclrundustrien IGM, som i marts i ar har palagt den danske
vlrksomhed at betale 160.000 svenske kroner i bode pa grund af turenes ufaglige indhold, fremgar det
af sagsakterne.
Turene til Sydafnka og Malaysia omfattede blandt andet femstjernede luksushoteller, og Ekstra Bladet
kan i dag atstore, at ogsa 24 danske Ii£ger og sygeplejersker var med pa turen til Sydafrlka. Flere af
dem boede pa luksushotellet Mount Nelson, hvor veerelserne Ifolge prislisten rrundst koster 4500 kr. pr
nat.
I reekken af danske Ii£ger var Torsten Lauritzen, sam dels er praktiserende Ii£ge, de Is forsker ved Arhus
Unlversitet. Han fortzeller, at Novo Nordisk betalte hotelopholdet, og at et andet selskab betalte for hans
flyrejse. Han undrer slg over deltaqersarnmenseetninqen.
- Jeg er vidende om, at der har veeret praktiserende Ii£ger med dernede, udelukkende for at Iytte. Jeg
forstar Ikke, at praktlserende Ii£ger bllver Inviteret til en kongres som den I Sydafrlka. Den er for
fagspeciflk til, at de kan forvente at fa et udbytte. Den kreever, at man er forsker, siger han til Ekstra
Bladet.
Novo Nordisk accepterer baden, men mener Ikke at have handlet forkert efter danske regler.
- Jeg mener, det er lorden, at vi ogsa Invlterede danske sygeplejersker og praktlserende Ii£ger med,
siger kommunlkationschef i Novo Nordisk Mike Rulls, der dog erkender, at 'hotellet var dyrere, end det
plejer at veere'.
Det danske kontrolorgan NMI vii nu underseqe, om Novo Nordlsk ogsa har overtradt de danske regler.

http://ekstrabladet.dk/nyhcder I samfundiartic\e295529.ece?servi ce=print
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Ekstra Bladet - Lacger kebt og betalt

Side 2 af2

Informationsmateriale. Dets sanktionsmuligheder er fa og sma. Virksomhederne kan fa en bede, mens
leeqerne hejst risikerer en pihale.
Et nyt nzevn skal nedszettes fra neeste ar. Det omfatter ogsa Danmarks Apotekerforening og
Laegeforeningen. Dets muligheder for at straffe misbrug er heller ikke overvaeldende. Ganske vist kan
Iaeger tdemmes en bode - dog pa hojst 5000 kr.
Og det tzeller ikke meget sammenlignet med luksus og fri bar under eksotiske hirnrnelstrcq.

http://ekstrabladet.dk/nyhederIIederen/artie Ie2954 84.ece ?serviee~print
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radgivere er pa

lonningslisten has
medicinfirmaerne
En leegetrtel er mange pen

- Man skal passe meget

ge veerd - specielt nar man pa med at holde foredrag el·
er ekspert,
Medicinalfirmaer betaler
store summer til offentligt
ansatte I",ger, del' samtidig

tungerer som radgtvere for
Sundhedsstyrelsen. Lseger

ler sidde i paneler, hvis man

ogsa arbeider for Sundheds
styrelsen. Enten rna man
gere dot ene eller det andet.
Det er svsert at have to ka
sketter pa.
- Man bliver meget glad
for et nrmas prreparater, og

hvilke kasketter eksperter
ne har pa, og det kreever
dbenhed om interessekon
flikter, siger hun.
Forbrugeksploderede

Hun neevner et eksempel,

hvor eksperter med tilknyt
nmg til medicinalindustrt
hedsstyrelsen i, hvordan
en anbefalede, at grrensen
landets lseger skal handtere sa overskrider man sin mo for, hvornar patienter skul
de sygdomme, som de gav ral.
Ie have kolesterolmedicin,
milde firrnaer producerer
skulle sesttes ned. Konse
Hlmmelrabende duml
medicm til at behandle.
kvensen var; at forbruget
Ekstra Bladet kan afslare, De abenlyse interessekon eksploderede.
at minimum 18 af Sund fiikter ser dog aldrtg dageus
- Efterfalgende er det ble
hedsstyrelssns eksperter Iys. Det fremgar ingen ste vet diskuteret, om der over
ogsa er pa medlcinalindu der pa Sundhedsstyrelsens hovedet er videnskabeligt
striens lanningsliste. De bl[, . hjemmeside eller i de rap bevis for at seeue greensen
vel' eksempelvis betalt 5000 porter, eksperterne udgiver, ned. Sa dot viser, at eksper
kroner for at give et fore at de har et lukrativt bijob tel' i eksempelvis Sundheds
drag, 10.000 kroner for en nos pilleproducenterne.
styrelsen kan fa en uhen
ordstyrertians og op til 8200
Og dot er hirnmelrabenda stgtsmsessig mdflydelse pa
kroner for at deltage I diver dumt, mener sundhedspolr behandling og de retnings
se paneler.
tisk medarbejder I Forbru linjer; som de pr-akttserende
gorradet Margretne Niel l",ger felger, mener Margre
Svaerl med 10kaskeller
sen.
the Nielsen.
- Det er et krempem",s
tgs@eb.dk;
jsp@eb.dk;
Det er stesrkt kritlsabelt,
mener Jens Peter Kamp stgt problem, fordi ottenthg
sq@eb.dk
mann, chef for Institut for heden ikke kan gennem
Rationel
Farmakoterapi, skue, pa hvilket grundlag AFTHOMAS GOSTA
der har til opgave at infor synspunkterne fra eksper SVENSSON, JACOB SEJER
mere lreger om henslgts terne kommer frem.
PEDERSENOG
mresslg brug ai medicin.
- Befolkningen skal vide, SVERRE QUIST
ne radgiver nemlig Sund

Lregeformand:

'Industrien har star vlden'
Formandenfor Laegefore
nmgen, Jens Winther Jen
sen, ser gerne, at Sund
hedsstyrelsen offentligger

lregernes interessekonflik
tel'.

- Undersegelser har uist,

at kzger kan bttuepavlrket
gennem eksempeluis betalie
kongresrejser og betaling at
honorarer: Hvordan undgar
man, at det smitter atpO.
nidgiuningen?

Kun Iidl samarbejde

- Lasgerne leverer lsege
faglig radgivmna til Sund
hedsstvrelsen, os det er
helt oplagt, de ogsa dekla
rerer deres interesser. sA
man kan vurdere, hvilket
grundlag lregernes rMgiv
ning bliver givet pa.

- Lsegen skal selvfelge

lig vsere opmeerksorn pa
det og skal kun samarbej

de med industrien I det
omfang, det er nadvendigt.
- Men lasgeme bliver
altsa nedt til at have et
vist samarbejde med medi
cinalindustrien, fordi de

ligger inde med stor viden
om medicin.
Op Iii Sundhedsstyrelsen
- Tror du nogle lrEger har

sa storeinteressekonfltkter:
at de ertor inhabile tit at
radgive eksempeluis Sund
hedsstyrelsen?

- net kan jeg ikke afvise,
men det er jo Styrelsens
opgave at vurdere, om den
radgivning, de far, er til

str",kkelig uvildig.

-
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Ekstra Bladet afslorer:
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$undhedsstyrelsens
d
·
ra givere er pa
lonningslisten has
medicinfirmaerne
10

En legetitel er mange pen
ge verd - specielt nay man
er ekspert.

0

- Man skal passe meget

pa med at holds Ioredrag el

Merhcinalhrmaet- betaler
store summer til offentligt
ansaue Ieger; del' samtidig
fuugerer 80m radglvere for

Ier srdda i paneler; bVI:) man
ogsa arbejder Eor Sundheds
stvrelsen. Enten ma man
gore det ene eller det andet.
Det er svert at have to Ira

Suntlhedssryrelsen. Laager

skeuer pA.

11P l'adgiver nemlig Sund
hedsstyretsen i, hvordan
!anJets Ieger skaJ hendtere

- Man bliver meget glad
for et fir-mas prtaparater, og
sa oversxnder man sin mo.
ral.

de s~nrdoml1le, scm de gav.
mnde fu-maer producerer
medtctn til at behannte.
Ekstra Bladet lean ar.~;II31'e,
"t nnnimum 18 af Sund

hedsstyrelsens aksperter
ogsa er pa inedtctnaltndu
strtens lanmngsliste. De bli

Hlmmelrabende dumt

De abentyse mteressekon
flikter ser dog aldng dagens

vel' eksempelvis betalt 5000
kroner for at give et fore
drag, 1(1,000 kroner for en
ordstyrertjans og op til BZQO
kroner forat deltage i diver
se panelor.

lys. Det Iremgar Ingen ste
del' p~ Sundhedsstvrelsens
hjemmestde eller i de rap
porter, eksperterne urlgrver,
at de hal' et lukranvt bljob
hos pjllecroducenterne.
Og del er humnelrabende
dumt. mener sundhedspoh
tisk medarbejder i Forbru

SVEl1rtmed to kaeketter

sen.

Det
str.erkt kritisabelt.
mener Jens Petel' Kamp
manh, c:hef for Instttnt for
Farmakoterapi,
Ratibnel
dpr hal' til opgave at infor
mere lreger om hensigts
mfESSlg brug af medicin.

- Det er et krempemres·
sig\.problem, fordi offentlig·
heden ikke kan gennem
skue, pa hvUket grundlag
sYllspunkterne Era eksper·
terne kommer frem.
- Befolkningen sl~al vide,

gerradet Margrethe Ntel

ier

hvllke kasketter eksperter
ne hal' pa, og det krsever

abenbed om niteressekon
flikter; sigel' hun.
Forhrug eksploderede
HUll nevner et eksernpel,

hvor eksperter med ttlknvt
ning til memcmalindustn
en anbefalede, at grsensen
[or, hvcrnar patienter skul.
Ie have kolesterohnedictn.

skullc settes ned. Konse
kvensen val', at forbruget

Lregeformand:

eksploderede.
- Efterfclgende er net ble
vet dtskuteret, am del' over

'lndustrien har star viden'

hovedet er videnskabehgt
bevis for at ssette grtensen
det viser; at eksper
ned.
ter i eksernpelvis Suudheds
stvralsen kan
ell uhen
sigtsmeessig indflydelse pa

Sa

fa

behandling og de retnmgs
Iinjer, scm de nrakuserende

Formanden for Lsegefore
nlngen Jens Winther Jen
sen, ser gerne. at Sund
hedsstyrelsen offentllggsr
Isegernes uiteressekonfhk
tel'.

lreger falger; mener Margi-e Kun IIdtsamarbeJde
the Nielsen.
- La:lgerne leverer 1ooge
tgs@£h.dk,
jsp@eb.dk; faglig r~dgivning til Sund·
sq@Rb.dk hedsstyrelsen, og det e1'
helt oplagt, de ogsa dekla
AFTHOMAS G6STA
1'erer deres interesser, sA
SVENSSOK, JACOB SEJER
mall kan vurdere, hvilket
PEDERSEKOQ
grundlag lregernes radgiv
SVE~RE QUIST
ning bUyer givet pA.

- Undersegetsex hal" out.
at Itf!ger son blive paVllkef

ligger mdc mud star viden
am medlctn.

gennemeksempe{vis beWUe.

kongresreiser og betoltng af
nonororer Hvordall ulldgdr

man, at del. emtuer afpd
nidgum Ingen?
- Ltegen exal sel vfalge
Jig verc opm<p.rksom pa
det og skal kun samarbeJ'
de med industrien i det
omfang, det er nodvendigt,
- Men lailgerne bliver
altsA n",dt til at have et
vist samarhejde med medi
cinalindustrien, foreli de

Op til Sundhedsstyrelsen
- Tror du nogle !lPger tiar

sc slore lrueressekcnfliktet;
at. de er for tnnabue til at
riidgiue eksempelvisSU/ld
lledsstYre!sen?

- Det kan Jeg ikke afvise,
men det er.io Styrelsens
opgave at vurdere, om den
rAdgivning, de far, er til·
strrekkelig uvlldig.

B
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L<eger i
dobbeltroller
Ekstra Bladet har fundet en rzekke eksempler pa
lzeger og en sygeplejerske som bade er 1£lTID8t af
medicinalvirksomhederne og samtidig er udpeget
af Sundhedsstyrelsen til at vsare srerlig radglver
eiler eksperter for staten.
Det hal' vreret et sserdeles rnejsommeligt arbejde
at finde frem ill lasgerne. Run de fasrreste oplyser
nemlig selv om deres akonomiske forbindelser til
medicinalinclustrien.
Pa listen finder du de lzeger, del' i dag star opfort
pa Sundhedsstyrelsens oversigt over seerilge styro
og arbejdsgrupper; Ekstra Bladet hal' undersagt
hvert enkelt af de cirka 160 navne pEt internet, bib
liotek og lregeskrifter for at flnda spar af deres for
bindelse til mediclnalgiganternes pengetanke.

Arbejder bade for Sundheds
styrelsen og medicinfirmaer
Professor Ronald Dahl er
en af lancets farende eks
perter i rygerlunger cs al
lergl, og det gar ham til en
eftertragtet herre.
Han Tadgiver Sundheds
styrelsen om de to syg
domme, men Ronald Dahl
hal' ogsa Lllknytrung til to
rnedicinalfirrnae~

del'

producerer medicin - til
behandling rtf allergi og
rygerlunger og til ryge
stop.
Glad for Pfizer
Sidste ar stod Ronald Dahl
i spidsen for en undersog
else afPfizers rygestoppil
Ie 'Charnpix'. I december
maned skrev firmaet en
pressemeddelelse
rned
,...,.., ..... hil ...... ,'n'......... "-,.·
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= deres arbejde i Sundhedsstyrelsen

• = interessekonflikt
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Professor Knut Borch-Johnsen, Steno Diabetes Center
Dlabetes-styregruppen
• Cheflsege pa Stene Diabetes Center, ejet ef NOVO
ill Professor Henning Beck-Nielsen,
Odense Universi1etshospital
"1 Oiabetes-styregruppen
• Novo Nordisk-Iegat pa en million kroner
!if) Professor Jacob Rosenberg, Am1ssygehuset i Gentofte
;;l Galdestens-arbejdsgruppen
• 1bestyrelsen for firmaet DanOrit Biotech og har mod lager
akoncmtske statte fra Fresenius Kabi.
• Professor Gunhild Waldemar
%I Demens-arbeldegruppen
• Konsulent, radglver og underviser for Lundbeck
• Overlrege Kirsten Abelskov, Psykiatrisk Hospital, Arhus
m Demens-arbejdsgruppen
• Konsulent/radglver 10r Lundbeck
.. Overl<egePia Munkholm, Herlev Sygehus
HI Arbejdsgruppen vedr; kroniske innammatortske
tarmsygdcmme
• Radgiver og holder tore drag i medicmalfirrnaer
ftl

.IiliI

D~ ... $~ ....... ~ D~_ ...

'.l

".1.1

1l.~I0.... (!,. .......I.. •••

en

sp1dsen1bt \rhderS0g~
else afPfizers rygestoppil
le 'Chamjnx'. i december
maned skrev firmaet en
pressemeddelelse
med
mobilnummer til profes
soren, og det farte efterfel
gende til, at Ronald Dahl
optradte ;. 17 dagblade.
Til B.T. fortesller ban
under overskriften 'Ny
mirakelpille mod ryg
nlng':
- (...)Det er en star for
del, at Champix reducerer
1

rygerens

tobaksnunger

- det giver bedre resulta
ter, end vi har set med an
dre metoder til rygestop,
Og det er ikke forst
gang, Ronald Dahl er peal
tiv over for Pfizers medi
cin. I 2002 Iovpriste han
firmaets produkt til be
handling afrygerlunger.
Glad for Alk-Abello

Ronald Dahl er ogsa til
knyttet firmaet Alk-Abel
10, del' producerer allergi
vaccine. Mange praktise
rende lseger i Jylland har
for nylig modtaget en invi
tation til et foredrag ar
rangeret af Alk-Abello,
Her skal professor Dahl
forteelle am allergi.
Ronald Dahl kan da og
sa godt se, at der kan veere
en interessekonflikt, da
Ekstra Bladet konfronte
rer ham.
- Jeg kan Io ikke forsva
re at sige, at den ikke er
der. Det kan man altid pa
sta, men om den reelt er
der, det er noget andet.
- Synes du, det er o.k., at
Suruihedsstyrelseri vi! of

jentliggrJre dine interesse
konflikter?
~ Ja, det skal der ikke Professor Ronald Dahl er en efterspurgt herre - at bade Sundhedsstyrelsen og medictnaltn
drekkes over. sq, jsp og tgs dustrien. (Foto: Jyllands-Posten)
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• Kon s\jlcnt !radgivecrfor _Lundbcck
.-()~erla;go Pia -Munkbolm, Herlev Sygehus
e Arbejasgruppen year. kronlske tntlammatcrlske
tarmsygdomme
• Radgiver og holder foredrag i mcdiclnattirmacr
• Professor Ronald Dahl, Arhus Sygehus
IS' KOL-arbejdsgruppe (rygerlunger). radgivcr am astma
og allergologi
• Fcredrag for firmaet ALK-AbeJlo (vedr. atlergf). deltaget i
undersegelser for Pfizer, temahsefte AstraZeneca
• Overlcege Martin Dessing, lungemedicinsk afdeling,
Frederikssund Sygehus
III KOL-arbejdsgruppe (rygertunger)
• Foredrag og undervisning for Pfizer, deltaget i
underssgelser for Pfizer
• Overlcege Peter Lange, Hvidtlvre Hospital
II!" KOL-arbejdsgruppp. (rygertunger)
• Skrevet temaheefte am KOL for AstraZeneca cg arbejdet
for GlaxoSmithKline, Pfizer, Boehringer IngeJhelm
• Klinisk Sygeplejespecialist Anne Sorknms,
Faaborg Sygehus.
!11 KOL-arbejdsgruppe (rygerlunger)
• Skrevet temahsefte am KOL for Pfizer og Boehringer
Ingelhelm. Foredrag for bl.a. Pfizer og GlaxoSmifhKline.
• Dverla:lge Charlotte Suppli Ulrik, Hvidovre Hospital
" KOL-arbejdsgruppe (rygertunger)
• Modtaget honorar for fared rag og deltagelse i radgfvnings
paneler ; GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Boehringer
Ingelhelm, MSD, Scherlng-Plough, Novartls cg Pfizer,
• Professor Lars Kessing, Rigshospitalot
e.Arbeldsgruppe vedrarende depression hos vcksnc
• Undervist for Pfizer og Eli Lilly
• Overlooge Annette Lelk, Odense umvcrstrotshospltel.
fi Arbejdsgruppe vedrarende depression hos voksne
• Har tldllgere modtaget honorarer som
undervlser fra Novartls cg er med i et radglvmngspanel
i Pfizer.
• OverlO'l!ge Merete Nordentoft. Bispebjerg Hospital
iR Arbejdsgruppe om sktzntrenl
• Medforforfat1er pa temaheefte udgive1 af Wyeth
• Che11mge Per Jsrgensen, Psykiatrisk HDspital i Risskav
ei Arbeldsgruppe tim skizofreni
• Medforforfatter pa temaheefte udgfvet at Wyeth
• Ledende cvertege Per Hildebrandt. Roskilde Amts Sygehu6
II Arbejdsgruppe om akut koronart syndrcm
• Modtaget honorer at MSD Danmark
• Overlmge Karen 'reudort Viborg Sygehus
iI! Arbeldagruppe vedr. epllepsi
• Konsulent for Eli Lilly
• Professor Tarldl Menne
iii Radiver om dermato-venerclogt
• Konsulent for Genmab

Arbejder bade for Sundheds
styrelsen og medicinfirmaer __-----,
Professor Ronald Dahl er I------~
en af tandete farende eke
perter I rvgerlunger og al
lergt, og det gar bam til en
eftertragtet herre.
Han radarver Sundheds
etyreleen om de to syg
domme, men Ronald Dahl
hat ogsa tilknytning til to /.
medicinelfu-macr,
del'
producerer medictn - til
behandling af allergi og
rvgerlunger og til ryge
stop.

- - - - - - - - - .... _---------_
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Glad for Pfizer
Sidsre ~r stcd Ronald Duh]
i snideen tor en underaeg
else af Pnzers rygestopp,ll·
le 'Cbampix'. I december
maned skrev firrnaet en

jiressemeddelelse

med

mobtlnummer til profes
goren, og det tertc cfterfal

gende til, at Ronald Dahl
optradte i 17 dagblade.
Til B.T. fortseller han
under overssrtftea

'Ny

mirakelpille mod ryg·
uing'
- (.._)Det 01- en etor for
del, at Champix reducerer
rygerens tobekshunger
- det giver bedre resulta
ter, end vi har set mod an
dre metoder til rygestop.
Og del er tkke ferst
gang, Ronald Dahl er post
ttv over for Pffzers medi
cin. I 2002 Iovprfste han
firmaets produkt til be
handling af r-ygerlunger.
Glad for Alk-Abello

Ronald Dahl er ogsa til
knyttet firmaet Alk-Abel
la, der producerer aucret
vaccine. Mange praknse
rends laager i .Jylland her
for rtylig modtaget en invi
tation til et Ioredrag ar
rangeret af Alk-Abellc.
Her skal professor Dahl
Iortealle om allergt.
Ronald Dahl kan da og
sagodt se, at der kan vserc
en lnteressekonfllkt, da
Ekstra Bladet konfronte
rerham.
. .jeg kan jo Ikke Iorsva
re ott sige. at den ikke er
der. Det kan man altid pa
stA, men om den reelt er
der; det er noget andet.
. Synes du, rkt er ok., at
SuruJ.fredsstyrelsen vii of
jentliggm-e dtne interesse

konf/-ikter?
.. Ja, det skal der ikke Professor.Ronald Dahl er en ll'fterspurgf herre - afbAde Sundheds!iltvrl'!lo::p.. Ad ........u..I ... ~I: __
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Sundhedsstyrelsen:

'Oet er et problem'
I Sundhedsstyrelsen erkender overlssge Lane de Neergaard,chef I afdeJingen Enhed far Planlssgnmg, at det
kan vsere problernatlsk, at
de szerlige radgiveres interessekanflikter ikke kom
mer frem i lvset.
- Det er rigtigt, der skal
VEEre synlighed. Derfar vii
vi nu gore det klart far alle
os enhver, hvilken bag
grund Issgerne har, og sa

kan man selv tnEkke ft. og
Iregge til, siger hun.
- Vi ogsa dreftet det pA et
made i chefgruppen, og vi er
nu begyndt at undersage,
hvordan det skal formalise
res, sa det bliver fast rutine, .
at lcegerne oplyser om inter
essekanflikter til offsntlighe
den.
- VII I afuise tlEger, nor de
res interessekonflikter kom
mer frem?

Et godt
samarbejde
Gennem de senere At har
talrige undersagelser i
ausete Iesgetidsskrifter
sam ' J~ og 'British
Medical Journal' konklu
deret, at !reger lader sig
pavrrke, nar medicinalin
dustrten abner penge
pungen.
En ny amerikansk un
dersegelse offentliggjort i
tidsskriftet 'New Bng
land Jaurnal ofMedici
ne' har for ferste gang
optalt, hvor mange pro
cent af I",gerne, der mod
tager ydelser og laver ar
bejde far medlcinalindu
strien:

- Gratis mad og drfkke
pA arbejdspladsen: 83
procent
- Gratis lesgermddel
pravsr: 78 pro cent
- Honorar for konsu
lentarbejde m.v.: 18 pro
cent
- Foredrag: 16 procent
- Betalte udgifter til
hotel, reiser m. v. i forbtn
delse med mader: 15 pro
cent
- Foredrag: 16 procent
- Sldder i radgfvmngs
panellAdvisary Board: 9
procent
- FAr patienter med I
kliniske forsag: 3 procent ..

- Problemet er; at nogle
af de I",ger, sam man kan
vesre bekymret for, har en
interessekanflikt, sidder
inde med en vesldig viden,
sam vi har brug for. Millet
rna derfor v"'re at fil frem,
hvad del' kan veere af for
skellige tilknytninger, og
sil mil vi og andre gore op,
am det er okay, at vi anven
der vedkammende, eller
am del er for langt ude.

Medicinalftrmaet
GlaxoSmithKIine of·
fentligger dets honora
rer til I",ger, og Ekstra
Bladet har ogsa snak
ket med flere fremtree
dende I",ger am den ty
piske betaling, nilr de
arbejder for medicinal
industrien:
Paneler (Advisory
Boards): Fra 5000 til
8200 kroner per mede
af et par timers varig
hed.
Foredrag for andre
l",ger: Fra 5000 kroner
Ordstyrer ved sterre
arrangementer:
Frs
10.000 kroner
Skrive temahesftarI
konsuIentarbejde: Ti·
melan fra 1500 til GOOO
T-kroner
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Lregen:

. Ingen rna vide det

Overlage
Pia Munk
holm me

nerlkke.
vi andre
bohBYor
vlde,at
hun sam
arbejder
medmedl
cinallndu

strien.
(Foto:

www.gas
troentero·
logl.dk)
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Pia Munkhohn, overlesge pA
Herlev Sygehus. er sA dygtig
til sit fag. at SUndhedsslyrel·
sen har udpeget henda til at
sidde i deres arbeidsgruppe
am kroniske inflanunatorlske
tarmsvgdomme. Her skal hun
rAdgive Styrelsen am. hvordan sygdommene Inden for
dette omrAde bedst behandles.
Pia Munkholm indremmer.
at hun sidder med 1medici·
nallndustriens paneler og ogsA pa andre mAder samarbejder mad medicmproducenterne,

Men det er ikke noget, hun
mener offentligheden ber vide.
- Hoor/or oil du ikke have
dbenhed omkring dine inter es·
seko1\llikter?
. Det vll jeg ikke. og jeg bar
ikke tid til at tale med dig am
det, siger hun til Ekstra Bla
det.
Sidste Arfortalte hun til
Ugeskrlft for Llilger, at hun
har et 'glimrende' samarbejde
med industrien, men at 'bun
mener, hendes ytrmgsfrthed
ville blive kresnket, hvis hun

skulle oplyse offentllgheden
am samarbejdet.
Pia Munkhohn er Abenbart
mere koldblodig end sine kol
leger. Selvom talrige underse
gelser har vlst, at I",ger bliver
professionelt pAvirket af deres
relationer med mdustrten,
g",lder det ikke for hende,
- Jeg mener ikke, at penge
ne pa nogen made pavirker
mig, sJAr hun fast,
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• Professor Ronald Dahl, Arhus Sygchus
KOL-arbejdsgruppe (rygerlungcr). Jadgivcl" om astma
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Leeger i
dobbeltroller
,

-

-,

.

'.

.

-,.

Ekstra Bladel har fundet en reekke eksempler pa
ltEger og en sygeplajer'ske sam bade er Jennet uf
medicinalvirksomhederne og sarntidig er udpegst
of Sundhedsstyrelsen til at vzere sarrug radgiver
eUer eksperter for staten.
Det hal' vrerct et szerdeles mejsommeligt arbejde
at finde frem til lssgerne. KUl1 de fiBrreste oplvser
nemlig selv om deres ekonomtske forbindelser til
medicinalindustrien.
Pi! listen finder du de [reger, der i dag star opfnrt
pa Sundhedsstvrelsens oversigt over ssarligc styre
og arbejdsgrupper; Ekstra Bladet hal' underscgt
hvert enkelt at dp. cirka 160 navnc pa internet, bib
Iiotek og lregeskrifter for at finde spor af deres for
hindelse til medicinalgiganternes pengetanke,

BETALIE LIllER

(,1 = rreres arbejde i Sundhedsstyrelsen
• = interessekonflikt

Professor Knut Borch-dchnsen, Steno Diabetes Center
rn Iltabetes-styragruppen
• Chefteege pa Stene Diabetes Center, ejet at NOVO
• Professor Henning Beck-Nielsen,
4)

Odense UniversitetsMspital
r.l Diahetes-styregruppen

• Novo Nordlsk-legat pa en million kroner
• Professor Jacob Rosenberg, Amtssygehuset i Gentofte
!Ill

Gatdestens-arbejdagruppen

• I bestyretsen for firmaet OanDrit Biotech og har modtaget
ekonomiske statte fra Fresenlus Kabf.

.. Professor Gunhild Waldemar
Demens-arbejdsgruppen
• Konsulent, radgiver og underviser for lundbcck
• Overl3:!go Kirsten Abelskoy, Psykiatrisk Hospital, Arhus
fIIlI Demens-arbejdsgruppcn
• Konsulent!radgiver for lundbeck
• Overh»go Pia Munkholm, Herlev Sygehus
til Arbejdsgruppen vedr. kroniske inflammatoriske
tarmsygdomme
• Radgiver og holder foredrag i medicinalfirmaer
!\'I

allcrgologi

• Foredrag for firmaet ALK-Abello [vedr. allergi). dettaget i
undersegelser for Pfizer, temahsefte AstraZeneca
, Overlmge Manin Dl'ssing,lungemedicinsk afdeling,
Frederiks&und Sygehus
II! KOL-arbejdsgruppe (rvgerhmger)
• Fcredrag og undervisnfng for Pfizer. dcltaget i
tmdersagelser for Pfizer
• Overlsage Peter Lange, Hvidovre Hospital

KOL-arbeJdsgruppe (ryeerlunger)
• Skrevet temaheefte om KOL for AstraZeneca og arbejdet
for GlaxoSmilhKline, Pftacr; Boehringer fngethelm
• Klinisk Sygeplejespecialist Anne SorknJes,
Faaborg Sygehus.
1M KOL-arbejdsgruppe (rygerlunger)
• Skrevet remahserre am KOl for Pflzer og Boehringer
Ingelheim. Foredrag for bl.a. Pfizer og GlaxoSmi1hKline.
• Over~ge Charlotte Suppl. Ulrik, HvidovreHospital
'" KOL-arbejdsgruppe: (rygedunger]
• Modtaget honorar for foredrag og deltagelse i radgivnlngs
paneler i GlaxoSmilhKline, AstraZeneca, Boehringer
Ingelheim, MSD, Schering-Plough, Novanis og Pfizer.
• Prote9sor Lars K9s~ing. Rigshospitalct
fO; Arbejdsgruppe vedrarende depression hns voksnc
• Undervtst for Pfizer 0E: Eli lilly
• Overlmgo Annette Lelk, Odense Ifmvcrsttctshospital,
It Arbcjdsgruppe vedrarende depression nee voksne
• Har tidligere modtaget honcrarer scm
undervlser Ira Novartis og el' med i or radgivningspanel
i Pfizer.
• Overlmge Merete Nordentoft. Bispebjerg Hospital
Arbejdsgruppe om skizofreni
• Medforforfatter pa. tomahmfte udgivet at Wyeth
• Cheflage Per Jergensen. Psykiafrisk Hospjfal j Risskov
JI'i Arbejdsgruppe om sktzofrenl
• Medfortortafler pa temehsette udglvct at Wyeth
• Ledende overlooge Per Hildebrandt, Roskflde Amts Sygehus
e Arbejdsgruppe om ekut korcnart syndrom
• Modtaget honorar af MSD Danmark
• Overlrege Karen faudorf, Viborg Sygehu9
AI Arbejc1sgruppe vedr. epilepai
• Konsutent tor Eli UUy
• Professor Torkil Menne
W Radiver om dermato-venerologi
• Konsulent for Genmab
II!!"
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Er du abonlilnl1l(skal
du pa ferie i Danmark, sa
er AvisBeviser sagen!
AvisBcviscr gar i sin enkelthed ud pa,at du i
stedet lor at framelde din avis nar du skal pa
ferie, kan f1i udleveret et antalAvisBeviser svar
ende til antallet af dagc du er vak hjemmefra,
Hvert Avi~Bevis har enva-nli svarende til en avis
og hosmereend 2.000 011' vores lorhandlerc ude
i det danske sommerland, har du mulighed for
dagligt at bytteAvisBeviserne til EkstraBladet.
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Hovedstaden
i brand
Hele 14 gange matte
brandvresnet rykke ud
til srna brandc i Ke
benhavn natten til lar

1ceger del' modtager penge fra medicinalindustrien
Har sovct i timen
- Pa hullken haiN.U'l.md kan 1

konkludcre, at ingeri uf de
170 toger - stik imod aile un
derseeelser - bliuer pitutrket
at at scmarbeuie met! intin

strien?
-,JI'!; k.ur !:or'il :"'l', :11 il['1

ser

llI;!'I'l\uli~~

lid.

uu-u vi

('I"

noctttl I at vuulcrc nu sag til

sag, og vi hal' altsa kun en
gang Iundet grundlag [or at
grve ot nfslag.
Karsten Jorgensen erken
del', at styrcisnn hal' sovct i
tunen.

men akydr-r

u[..{s~'t

side helier ikke gjort noget
for selv at orientere sig, for
klar-er han.
Formanden for Lregefore
nmgen, Jens Winther Jeri
sen. mener til gengesld, (let

skyldl'lI P:'l LI:g(~nH:'"

£'1'

I)I'( suu- kl.ut, <It vi ikke
hill" '1;1'1"1'1 goclu nok lit at ill

del' hal' c1ummet sig,
Laegemitldelstyrelsen
har ansvarot ror, at denne
lovgivning bl iver Iulgt og

lormere om roglerne, men
Ireger ne hal' pa den emden

I

Lsegemiddelstyrelsen,

get. Det er snarere et
sporgsrna10m, at de ikke
vidste, det skulle geres.
jsp@eh,dk;
sq@eb.dk; tgs@eb,dk

AF JACOB SEJER PEDERSEN,
SVERRE QUIST00
THOMAS OOSTA SVENSSON

~~rlrege: Det varjeg ikke klar over

Overlregu Carsten Semel
Petersen hliver betalt af
medtcmaltlrmaet LEO
Pharma for en lang reek
I, ke foredrag og temaboger
I om hudsygdornme, som
'I

.

dermed ogsa at informere
om det, men jeg vil da godt
opfordre landets lseger til at
tjekke, hvor nar de skal ind
berette et samarbeide med
medicinalindustrien, sigel'
han.
- Tror du. nOj;fen lceger he
vidst undltuler at tntibereue?
- Jeg tror ikke, nogle lre
gel' hal' forsegt at skjule no

L~() l-'harma ogsa frern
stiller rnedicin til.
Carsten Sand skill der
for godkendes 01{ registre~
res has Lmgemic{delsty
relsen. ElLers e,' det ulov
ligt. Begge dele !cammer
tilsyneladende bag pa
Carsten Sanel, ria Ekstra
Bladet k:Jtlfmnterer ham
rued d(}t"
- fIvad trenker du pa
der? Dot 81' ikke noget,
jeg IHmclel' fl'a mine andre
koltegel~ sigel' Carsten

- Bogerne og forerlt'age
ne er nogst, jeg g0I' i min
fritid, sa det kolliderer ik
ke med mit arbeide scm
overlaige pa Bispebjerg
Hospital, sigel' han.
- Men del er en touoier

trcedelse, at du ikke har re
gistreret dig, nar du arbej

ligt.

- Vi bar talt med flere
medicinaluirksomheder;
der erkender; at de foruen-

ter at fa noget for pengene,
naT de betaler lceger for
rejser; cfteruddannelse og

arbejde. Derfor kan man
stille spergsrniil ved lteger

deT for industrien.

nes ua,/hcengighed, nell' de

- Jeg hal' nmvnt for La:
gemic1clelstyrelsen, at jeg
skriver b0gerne, [ordijeg
hal' et bijob i styrelsen.
- S'ci burde dll vide, at du

arhejder for industrien?
- Det kan da goclt Vfere,
at del' inc1irekte e1' nuget
goodwill. Og sa kan du si
ge, at det sa smitter ai,
nal' lrege1'ne udskriver
prceparater. Men jeg viI
altid sige nej, hvis jeg far
at vide, at jeg skal fortcelIe om et bestemt prrepa
rat.

skat rf.'gislrere dig?

Det kanskabe goodwill
-, .la, del kan c1u godt sigc.
Hvis clel' e1' en regel, skal
jeg nnde ud af deL Det

dag.

I
I
I
I
,

- Det er; som om det
er blevet ell hel trend
at-lave bill i gaderne.
Det er blcvet seerlig
slemt eIter rydningen
af Ungdomshuset, si
gel' ordenspolitiets
centrale vagtleder;
Jens Carlsen.
PaPrinsesse Chr.lstl
nes Vej pa Arnager val'
der lid i affald, og fit
minutter efter val' uer
lid i en container pa
H.Y. Rolsteds Vej i Syd
havnen. Klukken 21.38
var del' bade meldin
gel' om ild i et skur i
jqonjvestkvnrteret; bal
pa Prinsessegade i in
dre by og ild i en con
tamer i Faelledparkeu
0stel'bro_ Og sadan
fortsatte natten med
val pa gaden isser pel
N0rrebro.
haUher

po

I'

Ii

~,
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H"~~gemidae1S~elsenanerikke, hvor manger
~danske!regel'S lukratiVe atlmgerrieudelukkende va-

industri~ med den ene toppen llf isbjerget,
han:dog SktiVe... reeepter nd
- VI haren klar formod
'I'~~~ artier bIr<et holdt, ~er o~ikketm~r ~ll. de- medl\~,~!l~J:!_
.... ,
niDg- OIn. ~tderer mange
resegen lIki?noIll1. nar de .tnIlPl1dag.jiar klincirka flere;end Vi bar hert om, S1
.•;~t for oftentligheden.
,·~~t!olekerloven blay 11984 Udsln;iver :medicin.
170 l$ilersjlgtom tillildelse. ger han.,
~dret, sll.~rneikkemll.
Men det bar,bade UEge- . tilatl\l'~jde for medicinal- Boor mange afslag pd
l!riVe enel- viere knytlet til mid!lelstyretsenog!regerneindustrienVetisideilaiden . aTlSBgninger og bederer tier
.e:l!" lregemiddelvirksotnll,lll1' ,setstort pA- med det resul-iIlmlridellg&.. llilgegerning., givet tillcEger siden 1984?
'1l,Il<jn
Ul1gemidllelstjrel- tal, at ingen bar overblik Og det eriliillge chetkol)su- Et enkelt afslag ogingen
'senstilla!le1sll. '
over, hvor.mange og hvilke lent Karsten Jergensen frabllder.
Bestemmelsens~,~fkro,lreger,der tager penge fra Ui1gemilldel$tyrelsen kun

$'li i mediClnaJiridustrien

'.~ I¢ienternes inler-

,

"'-'--'_.'--".-~

EIlSTRABLADEJ'

SONDAG6. MAJ 2007-rS
-r:

r.;:

....
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lreger derrnodtagerpenge fr~,fuedi~iJlaIindllstrien ,snatere:
,
sag, og vi har altsii kun en

rlIidttitl\t~refra

8!liltil

side heller ikk<i glott noget

lillllerl.l~llai':li'\1~'''!1dliiJ'' :lpvgMiillg ~r' fulgt

.,'

dermed ogSa atinformere get, Det. er

os .' ger h!l.t'f!!~llt!!t'~JQul!l no-

~t

TflOMA$'~A SVENSSON

';~::;1':~ilCJ<eklJ1ter
;"ligt.,

?"

, .'

,~".,~--

Tl~lJ/:l:lj;,~

"S-""CJ,,-._4~$~C~ . .
'~=h~<f~kaJ der.l.~/~~~tl!bej, .•.. ~~'rd~ne:;l::/C::er'
f(ll'gJ)d~endes

og registre<';.lt/!rlor..il!dil#f®;,';:

.' .

...f'.. . re~ hOSL/llgelDiddlil;'tyI.<:·c:,,';;\llilI;.bilt:~l!ll1!6r':r;re..

nes uaf1)lengt{fl~4, ntlr de

. ar~di!rfoYfiirJustrim?
~!::: ;~'J!:llers er det
ge~d~li';.~neg
. - Det kan da godt vrere,
;(',~·ligtAlegge dele kommer .Skfiver;1lfj8eriu~;cf:ot<U~g at der indirekteer noget
tilsyneladende bag pa.,
har etbiJpbi ~ll;j!11:
. goodwill.Og Sll kah du st
.' <Carsten'Sand, da Ekstra
- sa ~ dll;lJlili#rp,tdll ge. at det sa SlDitter af,
Bladet konfront~rerhamskalre~dfii.r;,,·, ,' .. nar lregerne udskfiver
....
.: ":c':."
prreparater.¥enJeg vii
. moo det. .... ' .
- Rvad tamker du pa
.Det kl'l\ $kabll>.~dWiII
altid sige nei. hvis jegfar
der? Det eri!<ke noget....·· - Ja, detkandu gQt!t sige, at vide. at jeg skal fortre1·
jeg kender fra ,Iiline andre Hvis derer en regei, skal Ie am et bestemt prsepa
kolleger, siger Carsten
. jegfin<!.~ u.d af dl\t. pet
rat.
Band. .
. skal ilikI¥vrerehemmeJsP, sg og tgs

.

ul!)"'· ','

'I~d~rn~~ iritAr~~~ar ~II~I

'

Sundhedsminister Lars
Lakke Rasmussen (V) far
travlt, nar han meder po.
sit kontor i morgen.
For Ekstra Bladets afslaringer dels af, at Sundhedsstyrelsens eksperter hemmellgt arbejder for producenterne af den medicln,
de er sat til at radgive myndighederne om, dels ar Iegernes ulovnge bijobberi
har sat sindene i kog hos
sundhedsordfererne i Folketlnget,
De Radikale har allerede
et forslag klar, del' gar po.,
at alle danska lasgers interessekoufljkter skal lasgges
nd po. nettet, Det er bade
Dansk Folkopartl, Socialdemokraterne og SF abne

overfon
Nul tolerance

- Jeg er viJdt glad for, at I
tager det her 01', for det
seller fuldstesndigt. Alle erKender det, men man trsak
ker bare po.skuldrsne. Jeg
mener; at del' skal V83re nul
tolerance over for Ieeger;
der ikke oplyser deres interessekonflikter; Del.virker som am, lregerne ikke
mcner, at det rager andre,
[wad de hal' af interesser i
industrien, men det gel' del.
1 he) grad. sigel' Charlotte
Fischel; sundhedspolltisk
ordferer far De Radikale.

£hf~ :gta./Jef I JrI~J

/

Ekstra Bladets afs
ringer henholdsvis
og5.m
lngen skjulte penge
- Det kan siges rneget kort.
Vi vil ikke have skjulte
penge i sundhedssektoren.
Og jeg er aben over for forslaget om at offentliggere
lasgarnes interessekontlikt.er Men Jes synes, vi skal
diskutere det igennem, inden vi beslutter noget, sigel' sundhedspolitlsk ordfarer for SF, Anne Baastrup,
Danske Folkepartls sund-

hedsordfarer Births Skaarup synes, De Radikales
forslag lvder 'fornuftigt':
- Nu har man jo registreret de gode og darlige 183gel' pA internettet. Pa samme made burde man kunne
se bade privat og offentligt
ansatte lasgers interessekonflikter po. netteL Det Iy
del' fornuftigt. os det 1113]a
ogsa vacre i laagerues interesse, at de ikke bliver mistasnkeltggjort, siger hun til
Ekstra Bladet.

6.h?aj 200:;'

Der skat ryddes op

Jens Peter Vernersen, SC
aldemokraternes ordfare
po. det sundhedspolitlske
ornrade, mener der skal
ryddes op i branchen:
- Vi kan ikke have de
uklarheder, del' gel; at I
kan skrive de historter i
avisen. Det er noget min
steren kommer til at forholds sig til. Jeg vil spar
ham, hvad nan hal' tamk
sig at gore ved del. Det e:
vigtigt, at man bar overblik over lregernes forbh
delser til industrieu, og I
kunne godt ske gennem '
register, sigel' han.
.isp, tg: 0/

