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Datum Ärendenr 1(2) 
2020-03-31 MSB 2020-05374 

Enheten för försörjningsberedskap Till kommuner 

Ny föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i 
samhällsviktig verksamhet 
För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller huvudman 
fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. 
Om sådana beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, 
under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan 
upprätthållas. Kommunen har vid en stängning även ett ansvar för omsorg för barn och 
elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av omsorg. Den här 
informationen avser endast vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. 

MSB har tagit fram föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i 
samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:03 och 2020:04) som förtydligar vilka 
vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars 
arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som 
beskrivs i föreskriften. Föreskriften och de allmänna råden ska tillämpas på ett ansvars-
och tillitsfullt sätt och med hänsynstagande till samhällets behov av arbetskraft, den 
enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och 
behovet av att begränsa smittspridning. 

Vad behöver kommunen göra? 
Om regeringen beslutar om stängning ska barnets hemkommun informera vårdnadshavare 
om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss smitta. Sådan omsorg ska så långt som möjligt motsvara 
den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i. Hemkommunen ska då ta 
emot vårdnadshavares anmälan om behov av omsorg och bedöma om vårdnadshavaren 
kan erbjudas plats. Hemkommunen har möjlighet att överlämna uppgifter för omsorgen 
till annan huvudman. 

Om kommunen i egenskap av huvudman fattar beslut om stängning av egen verksamhet 
är det kommunen som ska ansvara för att omsorg ändå ges. Kommunen ska informera 
vårdnadshavare om att omsorg finns enligt förordningen (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Sådan omsorg ska så långt som 
möjligt motsvara den verksamhet som barnet eller eleven normalt skulle delta i. 
Kommunen ska ta emot vårdnadshavares anmälan om behov av omsorg och bedömer om 
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vårdnadshavaren kan erbjuda plats. Kommunen har möjlighet att överlämna uppgifter för 
omsorgen till annan huvudman. 

Ifall osäkerhet råder om vårdnadshavaren ska erbjudas plats enligt förordningen kan 
behovet av omsorg styrkas med ett intyg från verksamhetsutövare, i regel 
vårdnadshavarens arbetsgivare eller uppdragsgivare. Utgångspunkten ska dock vara att 
kommunen har tillit till verksamhetsutövarens uttryckta behov. Intyg bör endast begäras 
av kommunen om det är nödvändigt. Det finns inget krav på hur intygandet ska ske. Det 
kan göras muntligen, skriftligen eller genom att ett skriftligt intyg visas upp för 
kommunen. Huvudmannen ska inte upprätta listor på var vårdnadshavare i samhällsviktig 
verksamhet arbetar, samt vilken funktion de har i verksamheten. Detta kan vara känslig 
och skyddsvärd information. 

Vad gör andra? 
Det är verksamhetsutövare (till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren) som ska 
bedöma om den bedriver sådan samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften 
MSBFS 2020:3. Verksamhetsutövaren ska även bedöma vilken del av verksamheten som 
är prioriterad och vilken personal som behövs för att klara den prioriterade verksamheten. 
Verksamhetsutövaren ska meddela vårdnadshavaren att denne behövs vid en stängning av 
skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. 

Läs mer på MSB:s webbplats 
På MSB:s webbplats finns stöd till kommuner i form av en beskrivning av hur processen 
går till, vilka som ska göra vad och svar på olika frågor. 

www.msb.se/samhallsviktigverksamhet/foreskrift-om-omsorg 

Vänliga hälsningar 

Annika Elmgart 

Enhetschef 
Enheten för försörjningsberedskap 
Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar 
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Sammanfattning 
Antalet unga som deltar i undersökningen fortsätter att öka. Det är 

något fler unga som svarat på undersökningen tillsammans i sin 

klass men de flesta svaren registreras under de dagar event 

genomförts vid högstadieskolor och gymnasiet. Däremot minskar 

antalet svar från studenter och också antalet studenter som deltar 

vid det event som vi ordnar i samarbete med studentkåren. Här 

behöver vi fundera tillsammans med studenterna angående 

undersökningens genomförande. En förklaring är givetvis att antalet 

studenter vid Musikhögskolan har minskat de senaste åren, från 676 

studenter 2016 till 470 studenter 2019. 

Majoriteten av de unga tycker att Piteå är en bra stad för barn och 

unga att växa upp i. Ingen skillnad kan ses mellan killar och tjejer. 

Som fördelar lyfts bland annat fram att Piteå är en lugn och trygg 

stad med bra skolor och att det är nära till allt. 

När det gäller utbildningsmöjligheter är killarna mer nöjda än 

tjejerna, skillnaden är cirka 10 procentenheter. Det som lyfts fram 

som positivt är att det finns många gymnasielinjer att välja mellan, 

både yrkes- och studieförberedande. 

På en skala mellan ett och fyra där ett är lägsta och fyra högsta 

betyg ger studenterna Piteå som studentort ett medelbetyg på 2,6. 

Skillnaden mellan tjejer och killar är stor, knappt 32 procent av 

tjejerna ger Piteå betyg 3 eller 4, motsvarande siffra för killarna är 

drygt 63 procent. 

När det gäller studiemöjligheterna är studenterna mer positiva – 84 

procent av tjejerna och 90 procent av killarna ger 

studiemöjligheterna i Piteå tre eller fyra i betyg. 
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Medborgardialog – för och med unga 
Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och 

unga – vår framtid. 

Utifrån de övergripande och nämndspecifika mål som antagits har 

förvaltningar och nämnder ett uppdrag att vidareutveckla metoder 

för att barn och unga ska kunna vara delaktiga i kommunens 

utveckling i de frågor som berör dem. 

I Piteå kommun finns i dagsläget fyra olika metoder för att ge unga 

möjligheter till inflytande; Unga och studenter i Piteå tycker, Unga i 

Piteå granskar, Unga i Piteå frågar, Unga kommunutvecklare. Unga i 

Piteå syftar till att ta tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang 

och kreativitet. Medborgardialog för och med unga är inarbetade i 

kommunens årshjul för styr- och ledningsprocesserna. 

Unga tycker 2019 
Under perioden 20 september – 20 oktober öppnades, för tionde 

året, Unga tycker på kommunens hemsida. De unga fick då möjlighet 

att via webb-enkäten svara på specifika frågor samt på en öppen 

fråga, detta för att redogöra för vad som är viktigt för de unga i Piteå. 

För fjärde året i rad fick stadens studenter en egen enkät, på sidan 

Student tycker. Denna webbenkät vad öppen under samma period. 

Marknadsföringen skedde via Piteå kommuns hemsida, 

Strömbackaskolans hemsida, affischer på Strömbackaskolan och 

Musikhögskolan, affischer på kommunens grundskolor, samt i 

studenternas trappuppgångar, e-post till rektorer grund- och 

gymnasieskolan samt sociala medier. 

Event hölls på två av kommunens grundskolor, Solanderskolan och 

Porsnässkolan. Event genomfördes också i samband med 

arrangemang i Black Box, Acustcum. Det hölls också event på 

Strömbackaskolan och på Musikhögskolan i Piteå. 

Resultatet av Unga tycker och Student tycker presenteras i denna 

rapport och kommer att läggas ut på kommunens hemsida . 

Frågeställningar Unga tycker 2019 

 Tycker du att Piteå är en bra ort för barn och unga att bo i? 

 Vad är bra med Piteå för barn och unga? 
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 Vad saknar du för att Piteå ska vara en bra ort för barn och 

unga att bo i, vad kan bli bättre? 

 Hur upplever du att utbildningsmöjligheterna är i Piteå? 

 Vad är bra med utbildningsmöjligheterna i Piteå? 

 Vad är mindre bra med utbildningsmöjligheterna i Piteå? 

 Övriga åsikter om vad du vill 

Frågeställningar Unga tycker 2019 

 Hur upplever du Piteå som studentort? 

 Vad är bra med Piteå som studentort? 

 Vad saknar du för att Piteå ska vara attraktivt som 

studentort, vad kan bli bättre? 

 Hur upplever du att utbildningsmöjligheterna är i Piteå? 

 Vad är bra med utbildningsmöjligheterna i Piteå? 

 Vad är mindre bra med utbildningsmöjligheterna i Piteå? 

 Övriga åsikter om vad du vill 

Sekretess 
I de anvisningar som Piteå kommun har gällande kvalitetsarbete står 

det skrivet att resultat under 5 inte redovisas, det kan röja identiteten 

hos den enskilde personen. I kommunens riktlinjer över 

kvalitetsarbete står det även att jämn skala som svarsalternativ ska 

användas och resultatet redovisas som andel positiva/negativa svar. 

På grund av ovanstående kommer inte alla svar att redovisas i denna 

rapport. I vissa fall kommer endast resultatet att redovisas i textform 

på de positiva svar som inkommit, detta för att inte röja identiteten 

hos den svarande. 

Antal unga och studenter som valt att lämna 

åsikter 
Totalt svarade 632 unga och studenter på enkäterna, 314 killar/män, 

308 tjejer/kvinnor, 10 annat/vill ej uppge). Antal svar på ”Unga 
tycker” var totalt 581 stycken. Antal studenter som besvarade 

enkäten ”Student tycker” var 51 stycken. 

Av de unga som tyckt till så bor de flesta i Norrfjärden, Rosvik 

Sjulsmark, Öjebyn, Sikfors följt av centrala Piteå. Bland studenterna 

är de flesta (77 %) folkbokförda och studerar i Piteå. Andelen 
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studenter som är folkbokförda i Piteå har minskat de senaste åren 

2016 var andelen 87 procent). 

Flest svarande i Unga tycker finns i åldersgruppen 16-19, tätt följt av 

åldersgruppen 13-15 år. Flest svarande i Student tycker är under 25 

år. Killar har svarat i större utsträckning än tjejer i både Unga tycker 

och Student tycker. 

Antalet svarande är i år glädjande nog det högsta någonsin vad gäller 

Unga tycker. För Student tycker är andelen svarande lägre än 2018 

och har minskat de fyra senaste åren. Det var även ett lägre antal 

studenter som deltog vid det event som genomfördes riktat till 

studenterna. 

Resultat Unga tycker 
Nedan redovisas resultat Unga tycker. 

Tycker du att Piteå är en bra ort för barn och unga att växa upp 

i/bo? 

Övervägande delen av de unga som svarat på enkäten tycker att Piteå 

är en bra ort för unga att växa upp i. Högsta betyg är fyra och 

medelbetyget för frågan är 2,9. 

Det som gör Piteå till en bra stad är framförallt att det finns bra skolor, 

att Piteå är tryggt och ”alla känner alla”, det är nära till allt, lugnt och 

trivsamt, det finns många aktiviteter att välja bland, speciellt om man 

är sportintresserad. 
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Tycker du att Piteå är en bra ort för barn 
och unga att växa upp i/bo ? (1 är lägsta, 4 

högsta betyg), andel i procent 
47 

7 

16 

24 

1 2 3 4 

Många idrotter, olika aktiviteter! Skolorna är trygga och bra att gå i, 

eller iallafall vår skola ! 

På frågan Vad saknar du i Piteå? svarar de unga främst att de vill ha 

fler aktiviteter, främst för de som inte är sportintresserade, fler 

mötesplatser för unga och bättre kommunikationer.  

Mer ställen för ungdomar att vara på 

Bättre tider för bussen så det är enklare att ta sig 

Utbildningsmöjligheter 

Medelbetyget för utbildning är 3,1 . Det som de unga uppskattar 

mest med utbildningsmöjligheterna i Piteå är att det finns många 

gymnasielinjer att välja på, både yrkesförberedande och 

studieförberedande.  att det finns flera högstadieskolor, att lärarna 

är kunniga och duktiga på att lära ut. 

3

14

45

33

1 2 3 4

Utbildningsmöjligheter (1 är lägsta 
betyg, 4 högsta), andel i %
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Det som de unga saknar är framförallt möjligheter att kunna studera 

på högskola/universitet i Piteå. En del av svaren handlar också om 

att man saknar speciella inriktningar på olika gymnasieprogram. 

Relativt många svarar att de  inte saknar någonting eller har svarat 

”vet inte”. 

Övriga åsikter om vad du vill 

Förbättrad skolmat! Mer näring i maten så man håller sig mätt 

längre. Och variera den vegetariska kosten mer. Svamp och lök paj 

gillar inte alla. 

Jag vill ha fler affärer. 

Piteå kommun måste utvecklas innan vi blir större. Det finns inte 

mycket att erbjuda. Satsa mer på gymnasiet. 

Bättre busstider för de som bor på landsbygden. (vet dock inte om 

det är kommunen eller länet som fixar med detta) Vet att det finns 

intresse till att åka buss, men det är svårt att åka med lokaltrafiken 

då tiderna inte passar in. De tider som finns kanske passar bra när 

man ska in till jobbet eller skolan, men när man sedan ska hem kan 

man behöva vänta i timmar. När man måste vänta så länge blir det 

så att man inte tar bussen alls. Bättre kvalitet på skolmaten. Det är 

inget fel på själva maten men när den tillagas blir den oftast inte så 

aptitlig. Till exempel så tillagas blodpudding när skivorna överlappar 

varandra, det gör så att blodpuddingen blir både extremt geggig, 

äckligt och nästintill bränd på kanterna. Det handlar såklart om tid 

och pengar men samtidigt kan en bättre tillagning bidra till mindre 

matsvinn och att mer elever faktiskt äter på skolan. 

Hårda regler, höga krav för elever som studerar på gymnasiet, min 

klass är inte en lugn klass att man kan koncentrera på lektioner, vill 

att någon vuxen förstå de att sköta sig bra och lugna ner sig 

Vore bra om de öppnade en bättre minigolfbana, en som är stor och 

fräsch. Fler ställen för barn att umgås på. 

Fixa en bättre ungdomsgård och mer saker att göra på fritiden 

Det är dåligt att det är mögel i skolorna. Skolmaten är riktigt dålig, 

och då kan vi ärligt säga att vi inte är kräsna, men vi vill helst inte 

äta brosk. Det hade också varit ett stort plus i kanten om maten 

räckte till alla elever. Tråkigt och dåligt att droger växer i Piteå men 
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vi anser ändå att Piteå är en stad med lite kriminalitet, inte 

skjutningar osv. 

Något som är dåligt är att det är mycket barn och ungdomar som 

använder droger i Piteå 

Jag måste vara ärlig, Piteå är inget för mig, det är så stor skillnad om 

man jämför med andra städer. Men jag hoppas att det kan bli bättre 

om ni jobba på en positiv förändring... 

Som sagt så tycker jag det finns en del event att gå på bara man är 

öppen. Känns dock inte som att intresset bland unga pitebor är 

jättestort. Kanske behövs det satsas mer på marknadsföring för att 

få unga att dyka upp. 

Kommunen kommer fram till saker alldeles för sakta. Extremt 

jobbigt. 

Skulle vara bra med en lokal där man kan träffas efter skolan. 

Renovera ishallen i Rosvik 

Bättre busstider till Sjulsmark 

Att det pågår mycket dåligt i exempelvis stan där det samlas många 

ungdomar. Piteå/stan är en samlingsplats för ungdomarna och jag 

tycker att man borde skaffa något annat ställe för ungdomarna att 

träffas. Inte Max eller gallerian mm 

Jag tycker att kommunen ska satsa mer på de små byarna som t.ex. 

Rosvik och sjulsmark. 

Det borde bli tryggare på stan 

Ha bättre datorer i skolorna 

Mer koll på vad elever håller på med det är många som är rätt så 

otrevliga på min skola iallafall och det är många som pratar på 

lektionerna och inte blir tillsagda och håller på med telefoner och 

spelar på datorer. 

Bättre skolmat i skolan. Mer mat som barn gillar. 

Skolmaten är något som verkligen skulle kunna förbättras, för att 

skolungdomar ska kunna fokusera och ha bättre energi vilket 
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motsvarar till bättre betyg så måste maten vara hållbar och 

mättande, skolungdomar måste också kunna äta maten 

Att skolmaten borde bli bättre 

De måste förbättra skolmaten så att barn kan äta något så de orkar 

och kan fokusera på att studera och få bättre betyg och lättare att 

ta sig in på vilket universitet du vill och inte behöver gå på något du 

inte vill... (Så kort sagt lägg lite mer pengar på maten) 

Bättre mat på skola 

Mer maträtter på skolluncherna 

Jag gillar våran kommun 

Parkeringar! 

Mer event! 

Bättre skolmat 

För mycket EPA traktorer. Fler parkeringar 

Bättre förutsättningar för att göra bra skolmat 

Christinaskolans musikklass är superbra och borde fortsätta 

Borde fixas mer evenemang och aktiviteter för ungdomar och att fler 

bussar ska gå till byar utanför centrala Piteå 

Jag tycker att vi skulle kunna förbättra miljön för barn och ungdomar 

i Piteå genom att se till att barn inte får tag i snus, alkohol eller 

droger med mera 

Att man ska ha nån ungdomsgård eller nå liknande 

Jag älskare Öjebyn! 

Vi kan bli bättre på att hålla miljön i skolorna rena och att bli bättre 

på att tänka efter när dom tar parfym osv 

liten stad där inget händer. finns ingen kultur och därför är Piteå en 

grå och tråkig stad att bo i. 
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jag tycker att Piteå är en tråkig stad eftersom det är en liten stad 

och det inte många som bor här. det mörk och kalt. man har 

ingenting att göra under lediga tider. 

Skolmat och speciellt äldreboende-mat måste bli bättre, godare och 

nyttigare tillagad på plats. 

Jag tycker att man ska satsa mer på polisen. typ att en polis ställer 

sig vid skolor där hastigheten bara är 30 km/h. jag tycker att det 

flesta kör typ 50 och ibland upp mot 70 km/h utanför skolor. 

Piteås kultur bland ungdomar består av att dricka alkohol, snusa och 

köra A traktor. Det är inget jag vill att kommande generationer ska 

behöva växa upp i. 

skulle vilja ha mer aktiviteter som man kan göra under veckorna 

men även mer affärer och inte bara caféer 

Resultat Student tycker 
Nedan redovisas resultat för Student tycker. 

Piteå som studentort 
Det studenterna framförallt uppskattar med Piteå som studentort är 

att Piteå är lagom stort, lugnt, fin miljö, fint skolområde, bostäder 

nära skolan, klasserna är små och lärarna engagerade. Medelbetyg 

för Piteå som studentort är 2,6. 

Hur upplever du Piteå som studentort?(1 
är lägsta betyg, 4 är högsta), andel i % 

43 41 

6 
10 

1 2 3 4 

(68 av 294)

Det som saknas är kårhus, studentliv, studentpub, kommunikationer, 

svårt att ta sig runt i Piteå när man inte har bil. Studenterna önskar 
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också ett bättre samarbete mellan Piteå centrum och skolan och 

mellan Piteås näringsliv och skolan. Även kontakterna med 

föreningslivet och möjligheterna till friluftsliv är sådant studenterna 

tycker skulle kunna utvecklas. 

Utbildningsmöjligheterna i Piteå 
Medelbetyget för utbildning är 3,4. Det studenterna framförallt 

lyfter som positivt är ett brett utbud av konstnärliga utbildningar, 

bra lärare, fina och ändamålsenliga lokaler, god kontakt mellan 

lärare och elever och en familjär stämning på skolan. 

Stor och välkänd skola med högkvalitets utbildningar. Det finns fina 

caféer och utrymmen att studera och lägenheterna ligger nära 

skolan och är lättillgängliga. 

Utbildningsmöjligheter i Piteå (1 är lägsta, 
4 högsta betyg), andel i % 

49 

0 
6 

39 

1 2 3 4 

Det studenterna framförallt lyfter upp att man saknar är samverkan 

med näringslivet i Piteå, att man är långt ifrån potentiella 

arbetsgivare. Elevantalet vid skolan är litet och samarbetet med 

andra skolor/utbildningar kunde vara bättre. Det finns en upplevelse 

av att LTU (Luleå Tekniska Universitet) prioriterar utbildningarna i 

Luleå framför utbildningarna i Piteå. 

(69 av 294)
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Övriga åsikter om vad du vill 

Piteå är en fin stad och skulle må bra av mer förtätning 

Satsa på eldriven lokaltrafik. 

Jag tycker att Piteå som kommun är jättebra! Hade jag haft 
karriärmöjlighet här så hade jag definitivt övervägt att bo här en 

längre tid. 

Vi vill träffa fler förtag och framtida arbetsgivare! Det känns som att 

där inte finns några jobb och speciellt inte här i Piteå. 

dörr till sektionslokal. bättre busstider, studenter känner sig inlåsta 

på ankars. Behöver inte bara stadsbussar. Kan vara att kommunen 

köper en minibuss, har den på ankars, anställer studenter att köra 

den till stan någon gång per vecka, behöver inte bli så dyrt. Eller att 

studenter bokar och bussen åker när den är fullbokad och åker inte 

om det är för få bokningar, fler studenterbjudanden 

Vi vill ha ett fungerande kårhus med egen ingång och toaletter där 

man kan ha event och bjuda in studenter så väl som allmänhet 

Musik på stan, inför det igen! Verkar som en superbra grej för 

kulturlivets framtid. Viktigt! 

Jag tycker att kommunen och näringslivet i Piteå kan göra mer för 

att vi ska känna oss som hemma. T.ex. att erbjuda fler 

studentrabatter. Något som jag vet skulle uppskattas är rabatt hos 

bion, på caféer, klädbutiker. Jag tycker också att fler caféer och 

restauranger borde satsa mer på musik och kultur. I och med att 

Krokodil la ner och att Kust inte längre anställer musiker till deras 

events blir jobbtillfällena som musiker väldigt limiterade i denna 

stad. 

Jag tycker att det är en fin skola men att det saknas fler kontakter i 

musikvärlden och det saknas personer som utvecklar en musiker i 

branschen för att vi ska bli motiverade att spela musik. 

Jag hoppas att Piteå som en kommun vill jobba med Musikhögskolan 

här så mycket som möjligt, att man försöker hålla kvar 

kulturutbildningen i här i norr. 

Det vore kul med fler erbjudanden för studenter nere på stan, jag 

tror också att det skulle locka fler att gå på restaurang och dylikt. 

(70 av 294)
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Att studenter ska känna sig välkomnad när dom kommer är viktigt. 

Men nånting som nästan är ännu viktigare är att studenter ska 

känna sig UPPSKATTADE under tiden vi bor här. Både av kommunen 

och av alla runtomkring. Vi vill känna att vi kan bidra till samhället 

och kulturlivet, och inte bara känna att vi är en grupp som bor på 

ankars och inte är en riktig del av Piteå! 

Mer kommunikation från kommunen om deras arbete och vad de 

gör 

Bli bättre på att tacka studenterna för att de väljer att studera i 

Piteå. Det borde också finnas fler konsertlokaler för opera, mer inne 

i stan. Det är roligt att framträda på olika ställen, inte bara på 

skolan och acusticum. Det bästa med studentlivet just nu är att Coop 

öppnat bredvid skolan. 

Bra med undersökningar hos studenterna 

Fler projekt borde finnas som låter Musikhögskolans studenter möta 

lokalbefolkningen i Piteå! Saker som skulle innebära ett ökat intresse 

för Piteborna att vilja gå på konserter och engagera sig i 

kulturfrågor. Som klassisk musiker vill jag gärna se Pitebor på 

konserterna som vi sätter upp. Finns det exempelvis något 

samarbete mellan kommunen och skolan, så att våra konserter även 

ligger på ett evenemangschema på Piteås hemsida? 

Piteå Studentkår gör superbra jobb:) Lagom stor studentstad, 

toppen med PiteBo 

Jag önskar att Piteås LTU och Luleå LTU kanske kunde ha mer 

gemenskap och göra fler aktiviteter tillsammans. 

Älskar Pite! 

Gör fler roliga events! Ser gärna till att det är fler ställen än Kaleido. 

Gör öppen mick och fler spelningar, föreläsningar. Främja 

kulturlivet! Musikhögskolan utbildar fantastiska musiker få dem att 

stanna! 

(71 av 294)
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2020-03-23 

§ 35 
Medfinansiering - BD Pop 2020-2022 
Diarienr 20KS157 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen ger 
verksamhetsstöd med 7 kr/invånare per år under 2020-2022 i enlighet med aktieägaravtalet. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Ärendebeskrivning
Mottagare av verksamhetsstödet är BD Pop AB. Bolaget finansieras ägarna som är Boden,
Jokkmokk, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Region 
Norrbotten. Alla kommuner förutom Luleå och Jokkmokk har finansierat verksamheten med 
7 kr/invånare och år. Luleå finansierade verksamheten med 10,5 kr/invånare och år och 
Jokkmokk med 8 kr/invånare och år, på eget initiativ. Beslut om verksamhetsstöd med 7 
kr/invånare i Piteå kommun togs av Kommunstyrelsen 2017-04-25 §131. 

Bakgrund 
BD Pop AB bolagiserades 2011. Dessförinnan var verksamheten finansierad genom 
projektmedel. Bolaget har till uppdrag att utveckla artisters förutsättningar att nå nationell och 
internationell marknad samt att bistå en utveckling av musikbranschen. I praktiken innebär det 
att bygga nätverk i musikbranschen och därigenom skapa kontakter för norrbottniska musiker 
och att ge råd och stöd till verksamma i musikbranschen. Stödet ges genom produktionsstöd, 
marknadsstöd, utbildningsstöd, turnéstöd samt arrangörsstöd. Kort sagt ska bolaget vara ett 
regionalt resurs- och produktionscentrum för populärmusik i syfte att stödja talanger och 
stärka den regionala musikbranschen och stimulera tillväxt av kreativa näringar. 

BD Pop har även ett eget skivmärke som är DigiNorth med 200 unika skivsläpp och över 50 
miljoner sändningar/streamingar av ljud och bild över internet. Idag finns det 350 företag 
inom musikbranschen i Norrbotten. Det är en ökning med 150 företag sedan 2012. Under 
2018 gjordes 23 utgivningar av DigiNorth, 34 supportinsatser till artister och sju 
samproduktioner. Studion nyttjades 241 dagar under 2018. Enligt protokoll årsstämma 2019 
beslutade stämman att den ansamlade vinsten på 2 240 kr ska balanseras i ny räkning. 

Bolaget har verksamhet i alla delägarkommuner och ofta tillsammans med studieförbunden. 
Musikarrangemang, produktion och popkonsulternas verksamhet är exempel på den lokala 
nyttan för ägarkommunerna. 

Total projektbudget 2020 – 2022 
Region Norrbotten: 13 kr/invånare och år i Norrbotten.
Boden, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå: 7 kr/invånare och år 
Jokkmokk 8 kr/invånare och år, på eget initiativ. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(1 av 2)(77 av 294)



   

 

         
         

  

             
        

        
              

 

          
      

      
 

      
 

            
     

 

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens arbets- och Sammanträdesdatum 
personalutskott 2020-03-23 

BD Pops huvudsakliga inriktning ska vara artistutveckling, branschutveckling, inspelning, 
distribution, marknadsföring, kompetens- och affärsutveckling samt arrangemang i samarbete 
med lokala arrangörer. 

BD Pops arbete bedrivs i linje med Regional Utvecklingsstrategi för hållbar framtid i 
Norrbotten, andra relevanta regionala strategier samt kulturplan för Norrbotten. 
Sammantaget är det kommunledningsförvaltningens rekommendation att tillstyrka ett 
verksamhetsstöd på 7 kr/invånare och år för 2020-2022 då det ligger i proportionalitet till 
andra finansiärer. 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att verksamheten har ett väl utformat 
ägardirektiv som ger bolaget en relevant inriktning. 

Yrkanden 
Johnny Åström (SJV): avslag till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsens arbets-
och personalutskott beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

(2 av 2)(78 av 294)
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1 Bakgrund och syfte 
Under 1964 sjönk bogserbåten Munksund 5 under vinteruppläggningen. Munksund 5 
byggdes 1910 och har enligt uppgift ett skrov av stål. Fartyget är ca 20 x 4.70 x 2,30 m 
stort och ligger idag på cirka 10 meters djup i älven. En ritning från innan bogserbåten 
byggdes om finns tillgänglig, se figur 1. Ritningar från efter ombyggnation har eftersökts 
men inte kunnat finnas. 

Figur 1, Ritning över Munksund 5 innan ombyggnation. 

(86 av 294)

Det är oklart hur Munksund 5 förbereddes för vinteruppläggning och enligt uppgift kan 
det ha funnit 5-6000 liter drivmedel i båtens tankar när den sjönk, möjligen tjockolja. 
Under åren som gått har ägarförhållandet utretts för att finna vem som är ansvarig för de 
åtgärder som behöver vidtas för att hindra eller förebygga potentiell miljöskada. 

Nu har Piteå Kommun tagit på sig att utreda om det finns någon olja kvar i Munksund 5. 
ÅF har fått i uppdrag att samordna undersökningen av dykare samt genomföra en 
vägvalsstudie för att utreda vilka miljörisker det innebär om den påstådda oljan finns kvar 
i vrakets tankar och om läckage skulle uppstå. Syftet med dykundersökningen är att 
fastställa vrakets skick, undersöka om någon olja påträffas samt försök att lokalisera 
oljetankar och möjligheter till fortsatt undersökning av dessa tankar potentiellt 
innehållande olja. 
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2 Omgivningsbeskrivning och miljöns känslighet 

2.1 Lokalisering och planförhållanden 

Vraket av Munksund 5 ligger öster om Tingsholmen i Inre Pitefjärden (Pite älv), cirka 
350 m ut från Storfors Varv & Marina. Inre Pitefjärden kantas av flertalet 
industrifastigheter men även till stor del grönområden, några småbåtshamnar och villa-
och fritidsfastigheter 

Kartan nedan visar delar av Piteå och Pitefjärden, den röda pricken markerar var vraket 
av bogserbåten ligger, se figur 2 

Figur 2. Karta över Pitefjärden, röd prick markerar på ett ungefär var vraket av Munksund 5 

ligger. 

2.2 Hydrografi 

Pite älv är en av Sveriges nationalälvar och sträcker sig ca 410 km lång med start nära 
norska gränsen och mynnar ut i Bottenviken en mil söder om Piteå. 

Där vraket ligger i Inre Pitefjärden bedöms vattenförekomsten uppnå en måttlig ekologisk 
status. Bedömningen baseras på sammanvägning av mätdata för växtplankton, 
syreförhållanden och näringsstatus samt mätdata över särskilt förorenande ämnen. Det 
föreslagna riktvärdet för koppar överskrids i ytvattenförekomsten (Viss 2019). 

I Sverige idag överstiger kvicksilver (Hg) och bromerade flamskyddsmedel (PBDE) 
gränsvärdena i alla ytvatten. Inre Pitefjärdens kemiska status utan överallt överskridande 
ämnen, Hg och PBDE, bedöms till ”God status” (Viss 2019). 

(87 av 294)
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2.3 Skyddsområden, Natura 2000-områden, Riksintressen 

Riksintressen är geografiska områden eller objekt av nationell betydelse som är viktiga att 
skydda av olika skäl. Riksintressen är skyddade enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. I 
områden som är utpekade som riksintressen för naturmiljön gäller att 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

I närområdet till Munksund 5 finns ett antal skyddsvärda områden. Hela inre Pitefjärden 
utgör område med Natur- och kulturvärden som i sin helhet är av riksintresse och har 
betydelse för turism och friluftsliv. 

Söderut, ca 10 km, utgörs Piteå skärgård av riksintresse för friluftsliv. Det finns även ett 
större område för naturreservat, Bondöfjärden, där Piteälven utmynnar.  

Växten Ävjepilört som är klassad som Nära hotad växer ca 1 km nordväst från 
vrakplatsen och omfattas av art- och habitatdirektivet. Arten är en ettårig lågväxt med 
små blommor som ofta växer långt ner på stränder vid bl.a. älvar, sjöar och åar. 

3 Genomförande av besiktning 
Under två veckor i mars genomfördes först försök att lokalisera vraket Munksund 5 för 
att sedan genomföra en besiktning av densamma. Dykare gick ner för att göra en utvändig 
och okulärbesiktning och dokumentera allt på film. Under besiktningen kunde det 
konstateras att vraket låg med kölen rakt ner och var i relativt bra skick. Dykarna kunde 
även bekräfta att hytten och skorstenar slitits lös från ovansidan vilket funnits uppgifter 
på sedan tidigare. I mitten av vraket ovanför där de påstådda gamla koltankarna ska ha 
suttit hittades olja under ett tak bestående av träreglar. En kantregel omslöt oljan som var 
tjock och fast i konsistensen. En tumstock användes för att känna i taket där oljan fanns 
och satt kvar när dykare släppte för att sedan dra loss den. Dykare bedömde att kantregeln 
var cirka 5-6 cm och ytan med olja några kvadratmeter. I övriga utrymmen hittas ingen 
olja vid besiktningen. 

Misstankar fanns om det kunde vara läckage av motorolja som hamnat under ovan 
nämnda tak eller om det potentiellt kan vara den misstänkta tjockolja som finns omnämnd 
i tidigare uppgifter från kommunarkivet. Ett oljeprov beslutades att ta vid senare tillfälle 
men på grund av att isen blivit för tunn fick dykare avbryta det försöket. 

4 Miljörisker 
Både växter och djur påverkas av oljeutsläpp som sker i den marina miljön. Ett 
kontinuerligt utsläpp av små mängder olja i ett vattenområde påverkar framför allt 
bottenorganismer om oljan har hög densitet och är densiteten lägre påverkas flertalet 
organismer i hela vattenpelaren från botten upp till ytan. De levande organismer som tar 
upp farliga ämnen som kan finnas i oljespillet t.ex. polycykliska aromatiska kolväten och 
tungmetaller kan sprida dessa vidare upp i näringskedjan och slutligen påverka även oss 
människor. 

Närheten till utsläppen är av stor betydelse eftersom sannolikheten att påverkas av oljan 
avtar med avståndet. Läckande olja kan transporteras långt med strömmarna men avtar i 
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koncentration till följd av olika vädringseffekter. Vid flera av de vrak som identifierats 
som läckande vrak i Havs och vattenmyndighetens kartläggning har det vid flera tillfällen 
kunnat observerats oljespill på ytan om än i små mängder. 

Miljöeffekter av akuta oljeutsläpp inkluderar fysiska effekter, som oljeindränkta fåglar 
och kustområden, liksom såväl akuta som kroniska toxiska effekter. Effekternas 
omfattning bestäms av faktorer som drabbad kusttyp samt typ och volym av olja. I 
konsekvensverktyget VRAKA används en matris för att bedöma riskerna, se figur 3. 

Figur 3. Konsekvensbedömningsmatris från VRAKA. 

En annan faktor är väderförhållandena vid tidpunkten för utsläppen. Även om ett större 
momentant utsläpp skulle orsaka större synliga skador i form av stora mängder att 
omhänderta, kan ett litet kontinuerligt utsläpp påverka miljön negativt under en lång tid 
samt kan vara svårt att upptäcka. Dessa diffusa utsläpp kan orsaka irreparabla skador på 
flera ekosystemtjänster. Risken för större momentana utsläpp har tidigare bedömts som 
låg eftersom korrosionstakten och övriga egenskaper i svenska farvatten talar för att 
utsläpp av olja sker diffust och långsamt samt att vraken i princip är tomma när skrovet 
kollapsar (ref SJF 2011). 

Worst case 

Där vraket ligger idag finns det en risk att det blir påverkat både av strömmar och av 
isrörelser. Finns det stora mängder olja i vraket och det går hål i tankarna är det risk för 
att den olja som rinner ut transporteras med strömmarna och sönderdelas till olika 
fraktioner som sedan sprids på olika nivåer i vattenmassan. Den oljan som når ytan kan 
hinna färdas långt på kort tid vid höga strömhastigheter i älven, vilket gör det potentiella 
influensområdet mycket stort. Då Fingermansholmen ligger nedströms vraket och gör 
älvfåran smal är det dock sannolikt att större delen av den olja som skulle läcka ut skulle 
stranda innan eller vid denna smala passage. Enligt konsekvensbedömningsverktyget 
VRAKA blir konsekvensen totalt en medelpåverkan. Detta grundar sig i en volym om 6 
m3 (låg), nära grusstrand (medel) samt nära land (hög). Ett värde i varje kategori ger en 
medelrisk enligt verktyget. 
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5 

Best case 

Om fartyget när det sjönk endast hade små, eller inga mängder olja i tankarna annat än 
det som finns i motorrummet, utgör fartyget inte någon större risk mot miljön. Inte heller 
är risken betydande för läckage om tjockleken på skrovet fortfarande är tillräcklig för att 
skrovet inte skall kollapsa i närtid. 

Slutsatser och vidare rekommendationer 
Då det i dagsläget inte går att säga ifall vraket har större mängder av olja i tankarna 
utifrån den dokumentation som finns tillgänglig ges följande vidare rekommendationer. 

1. Alternativ 1. Ingen åtgärd 

Kostnaderna för att sanera efter ett större läckage är väldigt svårbedömda, men det är 
värt att minnas att kostnader för ett läckande vrak inte enbart är kostnaden för att 
sanera stränder och vatten. I kostnaderna ingår även uteblivna samhällsnyttor så som 
uteblivet fiske och turism etc. 

2. Alternativ 2. Provtagning av vatten 

Pågående läckage kan indikeras i vattenmassan eller sediment genom utsättning av 
passiva provtagare runt vraket. Provtagarna adsorberar kemikalier lösta i vattnet och 
sitter utplacerade någon månad innan de samlas in för analys. Här rekommenderas att 
prover tas av den olja som hittats i vraket för att kunna jämföra potentiell olja vid 
analys av vattenprover. Resultatet från provtagningen kan användas för att bedöma 
om det pågår ett kontinuerligt oljeläckage från båten. Vidare för bedömning av risker 
kopplade till diffusa mindre utsläpp. Provtagningen svarar dock inte på hur mycket 
olja det kan finnas kvar i drivmedelstankarna. Uppskattad kostnad för provtagning 
med passiva provtagare runt båten är 30 000 SEK samt provtagning av oljan i vraket 
25 000 SEK. 

3. Alternativ 3. Fortsatt sökning av tankar i vraket 

Ingen påfyllning till tankarna kunde identifieras från utsidan av vraket. Påfyllningen 
kan ha byggts in innanför den nya påbyggnaden. Likaså kunde inga drivmedelstankar 
lokaliseras från utsidan. Det finns inte någon säker ingång för dykarna in i vraket. Ett 
säkert sätt att ta sig in i vraket är genom taket. Då måste dykare först såga upp ett hål 
i det tak som ligger midskepps, där olja har ansamlats. Det innebär att oljan måste tas 
om hand antingen genom att med hjälp av sugbil ta bort oljan innan taket sågas upp, 
alternativ att det går att såga upp taket i mindre bitar och lägga bit för bit i säckar för 
säker transport upp på land och hantera avfallet vidare. Detta förutsätter att oljan, som 
enligt dykare, är så pass tjock att den sitter fast i taket. Därefter kan dykare ta sig in i 
vraket för att söka vidare efter påfyllning och tankar. Det kommer krävas ytterligare 
demonteringsarbeten för att nå tankarna. För att kunna bekräfta status och innehåll på 
tankarna kommer det krävas att dykare kan inspektera vraket inifrån. I det fall olja 
lokaliseras behöver en riskbedömning göras huruvida oljan ska och kan saneras. 
Vanligast är att skrovet penetreras i sluten miljö, vilket innebär att oljan inte kommer 
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ut i vattenmiljön. Förslagsvis görs detta under vintern där isväg tillhandahålls av 
beställaren för att hålla nere kostnaderna för erabeleringa av dykare. 

Uppskattad kostnad från dykentreprenör för fortsatt sökning av tankarna från 200 000 
SEK och uppåt då det är svårt att veta alla förutsättningarna i förväg.  

4. Alternativ 4. Bärgning 

Att bärga båten är det alternativ som med störst säkerhet minskar risken för läckage 
av eventuell olja. Jämfört med alternativ 3 där risken är att försök att lokalisera 
tankarna och undersöka dem inte går att genomföra av någon anledning eller att de 
inte går att lokalisera dem till en skälig kostnad. 

Uppskattad kostnad från dykentreprenör för att bärga vraket från 1-2 miljoner SEK. 

Som påpekats under stycket miljörisker är det inte enbart risk för momentana läckage 
som bör påkalla en sanering. Finns det risk för diffusa utsläpp som under lång tid 
påverkar den marina miljön negativt bör även dessa åtgärdas. Då det observerats oljespill 
på vraket kan det tyda på att det sker ett läckage, dvs en reell risk. 

Referenser 
(Viss 2019) https://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA65006613 

hämtad 2019-05-03 

Sjöfartsverket (2011), Miljörisker från fartygsvrak, Regeringsuppdrag 2009/4683/TR 

http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-

dokument/Rapporter_Remisser/SV/2011/Vrakrapport.pdf 
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MEDDELANDE FRÅN Vårt ärendenr: 
STYRELSEN NR 18/2019 19/00013 

2019-12-13 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om 
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 
fr.o.m. 2020 

Ärendenr: 19/01386 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat 

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin, 

att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, 
samt 

att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Bakgrund 
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare 
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges 
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och 
Swedish Labtech. 

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt 
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning 
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industri-
organisationerna i särskild ordning. 

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderni-
seras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, 
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
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2019-12-13 Vårt dnr 

19/00031 

att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso-
och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig 
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner 
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med 
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får 
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla 
inblandade parter vid samverkan. 

SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över 
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av 
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida 
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling 
för både hälso- och sjukvård som industrin.  

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp 
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s 
webbplats, skr.se. 

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner 
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 
chefer har kunskap om dem. 

Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 
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ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDU-
STRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur med-
arbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med 
varandra. 

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för 
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att 
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt. 

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, 
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård 
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen. 

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egen-
åtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att 
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem. 

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år. 

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överens-
komna samverkansregler. 

Anders Knape Malin Parkler 

Sveriges Kommuner och Regioner Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB 

Helena Bragd Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech Swedish Labtech 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
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Allmänna förutsättningar 
I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under 
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar. 

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att 
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan 
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskaps-
insamling,  utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre 
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och 
sjukvård som är av stor vikt för samhället. 

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-
baserad, kostnadseffektiv och säker vård. 

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fort-
bildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder 
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare 
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande 
så att de är anpassade till sin samtid. 

Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i 
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. 
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorie-
teknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska 
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen. 

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya 
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av 
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där 
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskaps-
styrning kan medverka till informationsspridning av kunskap. 

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätt-
håller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som 
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling. 

Samverkansreglernas omfattning 
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa 
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorie-
teknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden. 

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive 
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och 
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. 

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 
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Bärande principer och regler 
Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta. 

Följande principer gäller vid all form av samverkan 
Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 

innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende. 

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet 
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upp-
handling och beskattning. Detta för att säkerställa att skatte-
medlen används korrekt, att patienter och användare kan 
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att 
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Sam-
verkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att 
äventyra förtroendet. 

Nyttoprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov 
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska 
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv. 

Transparensprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara 
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, för-
fattningar, affärs- och uppförandekoder och policys. 

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedels-
industriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verk-
samheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Proportionalitetsprincipen Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhåll-
ande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 
tjänst som utförs. 

Måttfullhetsprincipen Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av 
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på mått-
fullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteende-
påverkande för mottagaren. 

Dokumentationsprincipen All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri 
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning före-
kommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal 
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, 
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år 
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda-
eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå. 
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Följande regler gäller vid all form av samverkan 
Grundregel Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 

hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

Godkännande av deltagande Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbets-
givarens godkännande för deltagande är inhämtat. 

Måltider Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med 
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning 
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte 
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens 
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån. 

Alkohol Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske 
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig 
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas. 

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i 
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras 
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och 
sjukvården. 

Resor Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära 
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor 
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras 
för resor (> 6h) utanför Europa. 

Medföljande Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får 
inte delta. 

Sponsring Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkes-
mässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster 
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med 
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver 
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast 
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad 
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, 
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen 
eller begäras av hälso- och sjukvården. 

Val av ort och lokal Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster 
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av 
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap 
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. 

Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska 
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritids-
orter under säsong och platser som är kända för sin exklu-
sivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under 
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella 
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrange-
manget - till exempel idrottstävlingar. 

(100 av 294)
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Definitioner 
Bisyssla 

Hälso- och sjukvård 

Industri 

Medarbetare 

Ordinarie verksamhet 

Sjukvårdshuvudman 

Verksamhetschef 

Produktinformation 

Sponsring 

Sammankomst 

Konsultation 

5 

Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 
av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. 

All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regi-
oner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal 
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem). 

Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och 
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den sven-
ska marknaden. 

Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdrags-
tagare eller konsult. 

Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den 
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjuk-
vården bestämt att den ska utföra, förutom författnings-
reglerade arbetsuppgifter. 

Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård. 

Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och som har det samlade 
ledningsansvaret. 

Med produktinformation avses sammankomst med syfte att 
informera om en produkts specifika egenskaper eller hand-
havande i marknadsföringssyfte. 

Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det 
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. 
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller 
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en 
donation, där en motprestation saknas. 

Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare 
och chefer och industrin interagerar med varandra. Samman-
komst kan även ske på distans. 

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför 
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom 
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ s.k. advisory boards. 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
(101 av 294)



 
 
 

   
 

 

 

   
   

 

   
   

  
 

  
 

    
  

 

 

 
  

   

     

    

    

    

    

  
   

     

     

    

    

  
   

    

    

 

(102 av 294)

SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINAN-
SIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN 
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. 

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i före-
kommande fall i egna etiska regelverk. 

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och industrin. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och säkert 
handhavande och funktion ...............................................................................2 

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag ..................................2 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag ..............................2 

2) Produktinformation ............................................................................................3 

3) Övriga sammankomster......................................................................................3 

a) Sammankomster arrangerade av industrin ......................................................4 

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och 
industrin ............................................................................................................4 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part .......4 

4) Konsultation och uppdrag för industrin .............................................................5 

5) Stipendier............................................................................................................5 

6) Donationer..........................................................................................................6 

7) Utvecklingsprojekt  där hälso-och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar .........................................................................................................6 

8) Referenskund......................................................................................................7 

9) Marknadsundersökningar...................................................................................7 
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1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och 
säkert handhavande och funktion 

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 
Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska 
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla 
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av 
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som 
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för 
produktuppdateringar och ersättningsprodukter. 

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medic-
intekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska 
användas. 

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver 
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav 
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat 
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller 
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat 
träning på den normala arbetsplatsen. 

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och 
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller 
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. 
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller samman-
komst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen. 

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinforma-
tion stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. 
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna. 

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 
Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknads-
föringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via 
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) 
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal. 

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven 
i produktens riskhanteringsplan. 

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller 
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbets-
platsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas. 

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra 
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan 
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges 
utanför arbetsplatsen. 
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga rele-
vanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande prin-
ciperna i detta regelverk. 

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 
En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant 
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller 
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter 
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna 
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en 
aktivitet i marknadsföringssyfte. 

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för 
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett. 

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I 
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske 
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral. 

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbets-
plats och under arbetstid. 

3) Övriga sammankomster 
Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad 
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier. 

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå 
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter. 

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade 
regler för dessa specificeras. 

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en 
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. 

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, 
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. 

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av 
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska 
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av 
resa eller hotell göras. 

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande. 
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 
Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso-
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till 
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården. 

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga 
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef. 

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedels-
kommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-
tekniska chefer. 

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till 
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för 
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra 
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel: Större utbildningstillfälle, 
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och 
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till. 

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade 
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella 
sidoarrangemang. 

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan. 

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på 
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om 
inte särskilda skäl motiverar annat. 

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin 
Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin 
där parterna delar på ansvar och kostnader. 

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för 
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården. 

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan. 

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader 
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, 
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står 
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och 
liknande. 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part 
Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta 
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten. 
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras 
eller erbjudas. 

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild 
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring 
begäras eller erbjudas. 

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, 
kurssekreterare och liknande. 

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten 
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad 
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda 
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så 
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett 
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna. 

4) Konsultation och uppdrag för industrin 
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i 
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ, så kallade advisory boards. 

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär 
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande  bisyssleregler tillämpas. 

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens 
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän 
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och 
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, 
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till 
arbetsgivaren. 

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag 
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i 
aktuell jävsdeklaration. 

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar 
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett 
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta 
åtgärder utifrån den information som inhämtats. 

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet 
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det 
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det 
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs 
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav. 

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna. 

5) Stipendier 
Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas 
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge 
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden. 
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning 
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, 
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och 
transparent. 

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får 
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning. 

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens 
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler. 

6) Donationer 
Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie 
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala 
aktiviteter. 

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling 
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i 
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner. 

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller 
tjänster. 

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha 
olika syften. 

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig 
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i 
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet. 

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar 
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och 
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild 
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso-
och sjukvården. 

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten 
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens 
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, 
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas). 

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska 
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader 
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för 
utvecklingsprojektet. 

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas. 
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

• samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska 
utföras inom ramen för konsultavtal, 

• erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller 
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional 
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är 
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, 
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram. 

8) Referenskund 
Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, 
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att 
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift. 

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla 
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget 
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte. 

9) Marknadsundersökningar 
Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg 
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får 
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag 
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den 
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt 
ICC/ESOMAR. 

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte 
annat överenskommits i det enskilda fallet. 

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig 
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med 
vid var tid gällande dataskyddslag. 

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. 
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast 
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel 
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent 
av gällande prisbasbelopp/KPI. 

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 

(108 av 294)
Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
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