
 

 
 
 
 

Mellan å ena sidan Handikappförbundens Samarbetsorgan, nedan kallat HSO, och 
Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF å andra sidan har träffats följande 

 
 

Överenskommelse om samverkansformer mellan 
läkemedelsföretag och handikapporganisationer. 

 
 
 
Sedan länge förekommer ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan enskilda 
handikapporganisationer och läkemedelsföretag. HSO och LIF är överens om att en 
fungerande samverkan mellan parternas medlemmar är viktig. Parternas gemen-
samma avsikt är att samarbetet mellan läkemedelsföretag och handikapp-
organisationer skall ske i sådana former att parternas oberoende ställning i 
förhållande till varandra ej rubbas eller kan ifrågasättas från juridisk eller etisk 
synpunkt och så att samarbetet sker på ett ansvarsfullt och meningsfullt sätt. 
Parterna ser det som angeläget att respektive organisations medlemmar så långt det 
är möjligt iakttar detta gemensamma förhållningssätt då det ytterst handlar om 
omvärldens och de enskilda medlemmarnas förtroende för parterna. Att 
organisationernas medlemmar iakttar samma förhållningssätt är av särskild vikt 
eftersom läkemedel till största delen finansieras av offentliga medel.  
 
LIFs medlemsföretag är idag bundna av ”Etiska regler för samarbete mellan LIFs 
medlemsföretag och organisationer/intresseorganisationer” (nedan kallade ”Etiska 
Regler”) vilka ingår i Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Läkemedels-
branschens Informationsgranskningsman (IGM) och Nämnden för Bedömning av 
Läkemedelsinformation (NBL) har att granska och pröva läkemedelsföretags 
eventuella överträdelse av dessa regler. 
 
Mot bakgrund av ovanstående åtar sig HSO att verka för att handikapp-
organisationer, såväl medlemmar som andra, följer de vid var tid gällande Etiska 
Regler som LIF har upprättat i samband med kontakter med läkemedelsföretag och 
deras svenska marknadsbolag eller dess uppdragstagare. HSO åtar sig vidare att 
underrätta sina medlemsorganisationer, läns- och kommun-HSO om eventuella 
ändringar i eller uppsägning av denna överenskommelse.  
 
LIF åtar sig att verka för att dess medlemsföretag följer de vid var tid gällande Etiska 
Reglerna i samband med kontakter med handikapporganisationer samt att skriftligen 
underrätta HSO om eventuella ändringar i dessa regler. LIF åtar sig vidare att 



underrätta sina medlemsföretag om eventuella ändringar i eller uppsägning av denna 
överenskommelse.  
 
För det fall denna överenskommelse mellan HSO och LIF ändras, blir sådan ändring 
del av denna överenskommelse endast om parterna skriftligen kommer överens om 
detta.  
 
Denna överenskommelse gäller från och med den 20 okt 2008 och tills vidare. 
Vardera parten kan var och en säga upp överenskommelsen med sex månaders 
uppsägningstid.  
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