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Policy för Stockholms läns läkemedelskommittés expertråds kontakt 
med läkemedelsföretagen 
 
Detta dokument sammanfattar Stockholms läns läkemedelskommittés principer för hur en 
väl fungerande samverkan mellan läkemedelsföretagen och Stockholms läns 
läkemedelskommittés expertråd ska skötas.   
 
I Stockholms läns landsting (SLL) har Stockholms läns läkemedelskommitté uppdraget att 
fungera som en oberoende expertorganisation i läkemedelsfrågor. Det är av central 
betydelse för uppdraget att Stockholms läns läkemedelskommittés experter inte har 
otillbörliga jävsförhållanden vid utvärdering av läkemedelsterapier. Förskrivare ska kunna 
lita på att rekommendationerna i Kloka Listan bygger på vetenskaplig dokumentation 
avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och 
miljöaspekter som är oberoende av läkemedelsföretagens marknadsföring. Likaså ska varje 
enskilt läkemedelsföretag kunna lita på att Stockholms läns läkemedelskommittés 
expertråd behandlar alla företag likvärdigt i sina kontakter och bedömningar.  
 
Läkemedelsföretagen har ett relevant behov att få argumentera för sina läkemedel och 
framföra fakta till de olika expertråden. Det är också av största vikt att expertråden 
tillgodogör sig information om läkemedelsterapier även direkt från läkemedelsföretagen. 
De har ofta information om nya studier och utvärderingar som ska bedömas och kan ligga 
till grund för hur rekommendationerna formuleras. Likaledes har det stor betydelse att få 
information om nya läkemedel som är aktuella för introduktion på marknaden för att man 
ska kunna följa utvecklingen och utvärderingen av terapins ändamålsenlighet och nytta 
inför en framtida rekommendation. 
 
För att tydliggöra formerna för samverkan mellan expertråden och företrädare för 
läkemedelsföretagen har Stockholms läns läkemedelskommitté beslutat: 
 

• att kontakt från företagen skall ske direkt till ordföranden i aktuellt expertråd 
• att material som företaget vill presentera skall sammanfattas på 1-2 A4-sidor samt 

eventuell referenslista 
• att företagets underlag diskuteras i expertrådet vid kommande expertrådsmöte då 

man även tar ställning till värdet av en utvidgad diskussion 
• att svar på förfrågan från företaget bör ges inom 2 månader 
• att varje expertråd bedömer om kompletterande kontakter behövs och i 

förekommande fall i vilken form 
• att Stockholms läns läkemedelskommitté regelbundet informerar expertråden om 

denna policy och följer upp hur den fungerar och efterlevs  
 
 

 
 


