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med  
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Industrins köp av tjänster från och samverkan med Nationella 
Kvalitetsregister 

 

Definitioner och förtydliganden 

Etiköverenskommelsen avser Överenskommelsen från november 2013 mellan Sveriges 

Kommuner och Landsting, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech om 

samverkansregler.  

http://service.lif.se/Publik%20webb/Sidinnehall/Publik_Dokument/Etik%20och%20regl

er/%C3%96verenskommelser%20o%20etiska%20regler/Samverkansregler_20131115.pd

f  

NKR-överenskommelsen avser Överenskommelsen från mars 2012 om samverkan 

mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare om samverkan 

rörande Nationella Kvalitetsregister  

http://service.lif.se/Publik%20webb/Sidinnehall/Publik_Dokument/Verksamheter/Overensko

mmelse_nationella_kvalitetsreg_mars2012.pdf  

 

Etiköverenskommelsen i förhållande till NKR-överenskommelsen: 

Etiköverenskommelsen gäller för all samverkan, medan NKR-överenskommelsen 

konkretiserar samverkan rörande Nationella Kvalitetsregister. Etiköverenskommelsen är 

således en mer generell överenskommelse som alltid behöver beaktas, även när NKR-

överenskommelsen är aktuell.  
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Princip för samverkan 

Enligt NRK-överenskommelsen är parterna överens om att industrins samverkan med 

kvalitetsregistren ska grundas på köp av tjänster. 

Samarbetsprojekt är dock enligt Etiköverenskommelsen möjliga. Detta gäller i synnerhet i ett 

tidigt skede när register är under utveckling för att i ett senare skede kunna leverera tjänster. 

Sponsring av kvalitetsregister är inte tillåtet, ej heller en donation. Med sponsring menas 

ekonomiskt eller annat stöd som är kopplad till en marknadsmässig motprestation. Sponsring 

skiljer sig från en donation, där en motprestation saknas. 

Samverkan mellan register och industri i form av köp av tjänster 

Köp av tjänst är synnerligen okomplicerat när ett kvalitetsregister har hög kvalitet och hög 

täckningsgrad samt innehåller de parametrar och data som t ex företagen efterfrågar. 

Ersättning för tjänst ska vara proportionering, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 

tjänst som utförts. Se vidare punkt 5 Ekonomisk ersättning för tjänst i NKR-

överenskommelsen.   

Om så inte är fallet och om ekonomiska resurser inte finns hos kvalitetsregistret för att 

leverera den tjänst företagen efterfrågar och som kvalitetsregistret vill utveckla, kan man i 

avtalet om tjänsten komma överens om att man till viss del betalar i förskott för tjänsten.  

 

Samverkan mellan register och industri i form av samverkansprojekt 

För de fall ett kvalitetsregister ej finns på plats ännu men det t ex finns ett intresse i 

professionen eller på annat sätt för att bygga upp ett nytt kvalitetsregister eller annan 

insamling av motsvarande data - men det bedöms ta ett antal år innan registret kan leverera de 

önskade tjänsterna till läkemedelsföretagen - kan man initialt tänka sig ett samarbetsprojekt 

enligt Etiköverenskommelsen.  

 Huvudprinciperna för Samverkansprojekt är Samverkan mellan företag och hälso- och 

sjukvård sker i projektform i syfte att förbättra patientstöd, höja vårdkvaliteten eller på 

annat sätt bidra till ökad patientnytta; 

 Projektförslag ska skickas till verksamhetschefen som informerar eventuella relevanta 

instanser; 

 Avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- och 

sjukvården och får inte utgöra ett personligt uppdrag till en enskild medarbetare:  

 Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att tillhandahålla vissa 

typer av tjänster till en eller flera vårdgivare;  

 Både hälso- och sjukvården och företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 

ekonomiska medel, material och arbetstid; 

 Det ska finnas en projektplan som bland annat ska reglera hur projektet ska utvärderas; 

och  
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 Samarbetet ska redovisas öppet och tillhandahållas i LIF:s samarbetsdatabas. 

 

 

 

 

  

  

  

 


