
 

PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM KONSEPTGODKJENNING 

 

Bakgrunn for konseptgodkjenning 

Det stilles store krav til samhandlingen mellom helsepersonell og legemiddelindustri i Norge. 

Detaljerte regler styrer og begrenser hvordan LMIs medlemsfirma kan interagere med helsepersonell. 

LMIs bransjeregler er den norske legemiddelbransjens eget regelverk. Disse reglene kan leses i sin 

helhet på http://reklameregler.lmi.no. Reglene bygger på europeiske regelverk og er utformet i 

samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Reglene for samhandling bygger også på avtaler mellom 

LMI og de regionale helseforetakene, Den Norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Norges 

Farmaceutiske Forening.  

Det stilles strenge vilkår for finansiering av arrangementer som arrangeres av norske 

helsepersonellforeninger i Norge. En helsepersonellforening defineres her som en ikke-kommersiell 

sammenslutning av helsepersonell som har en felles interesse, sak eller fagområde de ønsker å 

fremme. Et medlemsfirma kan være med å finansiere arrangement som arrangeres av en norsk 

helsepersonellforening i Norge bare dersom arrangementet på forhånd er konseptgodkjent av Rådets 

sekretariat. Arrangementer som arrangeres av offentlige sykehus/helseforetak skal ikke 

konseptgodkjennes av LMI. 

Internasjonale kongresser som arrangeres i Norge 

Store internasjonale kongresser skal godkjennes av European Federation of Pharmaceutical Industries 

and Associations (EFPIA) i deres e4ethics vurdering. Man har ikke funnet det hensiktsmessig å lage 

en spesiell norsk godkjenningsorden for denne typen arrangementer. Store internasjonale kongresser 

defineres som kongresser der deltaker består av minimum 5 land. Alle kongresser godkjennes ikke, 

men de som er godkjennes finnes på EFPIA’s nettsider. Informasjon om EFPIAs e4ethics og 

søknadsprosessen ved internasjonale kongresser kan finnes på http://www.efpia-e4ethics.eu. I slike 

tilfeller gis det ingen veiledning om arrangementet fra LMI. Det vil og det vil være opp til firmaene å 

vurdere om reglene er oppfylt på bakgrunn av EFPIAs vilkår, samt nasjonale bestemmelser. Det skal 

ikke søkes om konseptgodkjenning dersom arrangementet er sendt inn til en vurdering av EFPIA. 

 

 

http://reklameregler.lmi.no/
http://www.efpia-e4ethics.eu/


Med andre ord:  

• Norske helsepersonellforeninger kan søke konseptgodkjenning. 
• Utenlandske helsepersonellforeninger kan ikke søke om konseptgodkjenning.  
• Ved særlig store arrangementer, enten arrangert av norske helsepersonellforeninger eller 

utenlandske helsepersonellforeninger, der deltakere på arrangementet kommer fra flere enn 
5 land, kan søkes vurdert av EFPIA. Dersom det er vurdert av EFPIA skal det ikke i tillegg 
søkes konseptgodkjenning. 

• Ved arrangementer i regi av utenlandsk helsepersonellforening, der arrangementet ikke 
faller innunder vurdering av EFPIA (altså ikke særlig stort), må medlemsfirma selv vurdere 
hvorvidt de kan delta som sponsorer eller ikke.  

 

Hensikt med konseptgodkjenning 

Hensikten med søknad om konseptgodkjenning er å påse at arrangementer i regi av en norsk 

helsepersonellforening, hvor medlemsfirma er invitert til å delta som sponsor, er i henhold til LMIs 

regler om hensiktsmessig samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri.  

Innsendelse av søknad  

Det er helsepersonellforeningen som søker om konseptgodkjenning. Foreningen må være registrert i 

Enhetsregisteret. Organisasjonsnummer skal oppgis i søknadsskjemaet.  

Søknadsskjemaet finnes på LMIs nettsider: https://www.lmi.no/lmi/fagomrader/lover-og-

regler/konseptgodkjenning-arrangementer/  

Ettersom reglene er dynamiske, de oppdateres årlig, kan søknadsskjemaet være oppdatert fra år til år. 

Søker er derfor nødt til å forsikre seg om at søknaden utfylles på oppdatert versjon. Skjemaet består av 

flere felter som må fylles inn, samt hovedregler som må bekreftes oppfylt ved å sette kryss. Alle 

hovedregler skal bekreftes.  

I tillegg til skjemaet skal søknaden inneholde en oversikt over ferdigstilt program for arrangementet og 

invitasjonen som sendes industrien. Vi vurderer ikke utkast av program. Det er som regel ikke 

nødvendig å sende inn eksternt budsjett i tillegg til budsjettet som fylles inn i skjemaet. 

Alle søknader må sendes på e-post til soknader@lmi.no, minimum 60 dager før arrangementet er 

tenkt avholdt. Vi ber om at alle søknader sendes inn til oss i Word-format. En fullstendig søknad 

medfører raskere behandlingstid. Skjema innsendt i pdf-format vurderes ikke.  Vennligst ikke rediger 

selve skjemaet eller de allerede utfylte feltene. 
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Behandlingstid  

Rådets sekretariat behandler konseptgodkjenninger 1 gang i uken. Estimert behandlingstid er ca 3 

uker. Saksbehandlingstiden forlenges ved stor pågang, mangelfull søknad eller innhold i søknad som 

ikke er i samsvar med våre regler.  

Tilbakemelding fra Rådets sekretariat 

Godkjente søknader vil få tilsendt svar til avsenders e-post. Innvilget vedtak, samt program for 

arrangementet legges ut på LMIs interne nettsider; tilgjengelig for våre medlemmer.  

Arrangør er pålagt å orientere sekretariatet om endringer i arrangementet. Dersom endringene ikke 

samsvarer med LMIs Bransjeregler kan innvilgelsen trekkes.  

Søknader som er mangelfulle eller ikke i samsvar med LMIs bransjeregler vil få en tilbakemelding på 

dette. Avslag skal begrunnes. Det er opp til arrangør å vurdere om de ønsker å gjøre de nødvendige 

endringer for å få konseptgodkjent sitt arrangementet. Arrangør må i tilfelle sende inn søknaden på 

nytt. De nødvendige endringene skal dokumenteres i den nye søknaden.  

For mer informasjon om regler for konseptgodkjenninger vennligst se punkt 16.3 i vårt 

bransjeregelverk: http://reklameregler.lmi.no/regler/16-arrangementer-i-regi-av-tredjepart/16-3-

arrangementer-som-arrangeres-av-helsepersonellforening-konseptgodkjenning/ 

 

Spørsmål kan rettes til  

Ramona Melanie Eichenberger (ramona@lmi.no)  

eller 

Lars Alnæs (lars@lmi.no) 
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