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Kiinnostus lääkeyritysten ja 
lääkäreiden väliseen yhteis-
työhön on kasvanut huomat-
tavasti viime vuosina. Monille 

on tärkeää, että he voivat luottaa lää-
kärin määräävän kulloinkin asian-
mukaisen hoidon ja että hoito perus-
tuu puhtaasti kliiniseen näyttöön ja 
kokemukseen.

Lääkeyritysten ja lääkärien yhte-
yksien julkistaminen ulottuu toimin-
tamallina koko Euroopan alueelle. Se 
velvoittaa kaikkia Euroopan lääkete-
ollisuusliiton EFPIA:n (European Fe-
deration of Pharmaceutical Industries 
and Associations) jäseniä – Suomessa 
Lääketeollisuus ry:n jäseniä.

Lääkärit ovat lääkeyritysten 
keskeisimpiä yhteistyökumppaneita
Yritykset julkaisevat tiedot yhteistyö-
muodoista ja niihin liittyvistä talou-
dellisista etuisuuksista. Näitä ovat 
puhuja- ja konsultaatiopalkkiot, rekis-
teröintikustannukset koulutuksiin ja 
kongresseihin sekä matka- ja majoitus-
kulut. Lisäksi organisaatioiden osalta 
raportointi kattaa tuen tapahtumien 
järjestämiseen, kuten esimerkiksi yri-
tysten osallistumisen erikoislääkäriyh-
distysten vuosikokouksiin.

Raportointi käytännössä
Yrityksillä on luonnollisesti tiedot kei-
den kanssa ne ovat yhteistyötä tehneet. 
Nämä tiedot julkistetaan raporttimuo-
dossa kalenterivuosittain. Raportissa 

näkyvät lääkärin nimi, työpaikka sekä 
palkkion tai etuuden arvo.

Lääkeyritykset pyytävät yhteistyötä 
tehneeltä lääkäriltä luvan (kirjallinen 
suostumus) käyttää henkilötietoja yh-
teistyön taloudellisten etuuksien jul-
kistamisen yhteydessä. Mikäli suos-
tumusta ei saada, tiedot julkistetaan 
ilman nimeä.

Raportti palvelee ensisijaisesti po-
tilasta, joka voi halutessaan tarkistaa 
hoitavan lääkärin taloudelliset sidon-
naisuudet lääkeyritykseen ja arvioida, 
onko mahdollisella sidonnaisuudella 
merkitystä hänelle. Siksi on tärkeää, 
että raportoidut tiedot julkistetaan 
kulloisenkin etua saaneen lääkärin 
nimellä.

Yhteistyö on välttämätöntä 
terveydenhuollon kehittämiseksi
Lääketeollisuus ry:llä on yli 55 vuoden 
kokemus valvoa jäsenyritystensä toi-
minnan vastuullisuutta. Jäsenyritykset 
ovat sitoutuneet noudattamaan Lääke-
markkinoinnin Eettisiä ohjeita (www.
laaketeollisuus.fi/sites/default/files/
attachments/Ohjeet/laaketeollisuu-
den_eettiset_ohjeet_2014.pdf), joita 
on vuosien varrella päivitetty toimin-
taympäristön muutosten mukaisesti. 
Vuonna 2016 alkavan raportoinnin 
vuoksi lääkeyrityksillä ei ole tarvetta 
muuttaa toimintatapojaan lääkäreiden 
kanssa – yhteistyö on edelleen tarpeen 
ja kestää hyvin julkisen tarkastelun.

Sidonnaisuuksien julkista-
minen vahvistaa potilaan 
luottamusta hoitoon

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset 
julkistavat ensi vuonna verkos-
sa yritysten ja terveydenhuollon 
ammattilaisten yhteistyötä koske-
vat taloudelliset etuudet vuodelta 
2015. Myös terveydenhuollon 
organisaatioiden, kuten erikoislää-
käriyhdistysten, vastaavat tiedot 
löytyvät jatkossa lääkeyritysten 
kotivisuilta.
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