
mens forskerne i medicinalindustriens la-
boratorier vrider hjernen for at finde nye medi-
ciner til de tynde pipelines, finder marketing-
og kommunikationsafdelingerne i firmaerne nye
metoder til at påvirke politikerne på
Christiansborg til at varetage industriens inter-
esser. Lobbyismen sker i stigende grad i den vig-
tige fase, før beslutningerne er truffet, og hvor
politikernes holdninger til, hvordan samfunds-
mæssige og politiske problemer helt overord-
net set skal fortolkes og prioriteres, kan påvirkes.
Samtidig er lobbyismen i dag langt mere indi-
rekte og mere raffineret end tidligere.

Professor Peter Munk Christiansen, Institut for
Statskundskab på Aarhus Universitet, er slet ik-
ke i tvivl om, at lobbyismen foregår mere skjult
end tidligere. Og for ham er konsekvensen af
den skjulte påvirkning klar: 

“Når sådan noget går for sig i stort omfang,
træffer politikere beslutninger på mangelfuldt
eller forkert grundlag. Når du taler om medicin,
så kan du komme til at fremme ineffektive be-
handlingsformer. Og nogle virksomheder får
nogle fordele, som de ellers ikke ville have fået.”
Peter Munk Christiansen er forfatter til flere
bøger om lobbyisme, bl.a. Magtudredningen,
der også dokumenterede en voldsom stigning i
lobbyisters kontakt til politikerne. Se figur 1.

Også Enhedslistens sundhedsordfører Per
Clausen er dybt bekymret over udviklingen. Han
frygter, at politikerne langsomt vænner sig til at
se medicinsk behandling som en løsning, der
oftere må tages i brug end f.eks. livsstilsændring:
“Helt overordnet set kan det jo bare handle om,
at verdens problemer skal løses med en pille –
altså en medicinsk løsning i stedet for så meget
andet.”

Ugebrevets samtaler med politikere på
Christiansborg, uafhængige eksperter og medi-
cinalselskaberne selv viser, at:

• LOBBYISMEN VOKSER I OMFANG. “Da jeg star-
tede som sundhedsordfører i Folketinget,
blev jeg meget overrasket over, hvor stor en
del af vores liv, medicinalvirksomhederne
fylder,” siger Charlotte Fischer, sund-
hedspolitisk ordfører for De Radikale. “De
er om sig. Og de er meget forskellige, firma-
erne. De beder jævnligt om møder. Nogle
gange er det bare for at orientere om, at de
er i live og meget optaget af sundhedspoli-
tikken. Andre gange har de et nyt produkt,
der vil redde samtlige patienter i Danmark,
og som de meget gerne vil fortælle om,”
siger Lone Møller, tidligere sundhedspoli-
tisk ordfører for Socialdemokraterne. Tal
fra Magtudredningen viser, at også organi-
sationerne, f.eks. patientforeninger, i sti-
gende grad henvender sig til politikerne. Se
tekstboks.

• MEDICINALINDUSTRIEN ÆNDRER STRATEGI.

Plattenslagerlobbyismen er fortid. I dag
arbejder medicinalselskaberne aktivt på at
opbygge et image som åben og saglig
informant. Det betyder bl.a., at de allierer
sig med eksperter og patientforeninger om
at få budskabet ud, f.eks. i form af under-
søgelser, rapporter og “hvidbøger”. Se også
tekstboks. “Deres metoder er i dag mere raf-
finerede, og det stiller meget større krav til
os som politikere,” siger Charlotte Fischer.
“Min klare fornemmelse er, at den skjulte
lobbyisme, som handler om, at firmaerne
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Figur 1: Selvom politikere 
oftere selv tager kontakt - har 
væksten i henvendelser været 
størst.

Kilde: Faste forhold - flygtige forbindelser 
fra Magtudredningen 2003.

MM | Flittig kontakt

Mindst en månedlig kontakt 
til folketingspolitikere, pct.

Initiativ til kontakt mellem 
organisationer og politikere, 
pct.

Alle organisationer

18

42

22

69Politikere
Organisationer

1976 2000

1976 2000
0

5

10

15

20

25



sponsorerer videnskabelige undersøgelser,
som dokumenterer, at der er et problem, og
så bliver man præsenteret for en løsning,
den vokser. Og den vokser i professionalis-
me,” siger Per Clausen fra Enhedslisten.

• LOBBYISTERNE REKRUTTERES FRA MAGTFULDE

SAMFUNDSLAG. Når den sundhedspolitiske
dagsorden skal påvirkes, er det vigtigt at
have de rigtige folk på pladserne – folk med
de rigtige kontakter til medieverdenen og
det politiske liv. Da Lundbeck – en sværvæg-
ter i dansk erhvervsliv – hyrede den tidligere
studievært på TV 2 Jens Gaardbo, var der
næppe tale om noget tilfælde. Kommuni-
kationschefen fra Merck, Anders Schiermer,
har gode kontakter til det politiske system.
Han har tidligere arbejdet i den konservative
pressetjeneste. Og kommunikationschefen
i Lægemiddelindustriforeningen (Lif ), Lars
Bech Pedersen, er tidligere formand for
Venstres Ungdom og stadig medlem af par-
tiet. Tre eksempler på noget, som for
Charlotte Fischer er en tendens: “Det er helt
klart, at de meget bevidst hyrer folk, der er
politisk aktive og kender systemet. Folk, der
er medlemmer af partierne, eller som har

været på Christiansborg. Folk, som har et
netværk og gode kontakter til systemet.
Både i forbindelse med konkrete sager, men
måske meget mere i forbindelse med den
løbende, sundhedspolitiske debat. Der er
også nogle i mit eget, radikale bagland, som
jeg er i kontakt med,” siger Charlotte
Fischer.

• POLITIKERNE BEFINDER SIG I ET DILEMMA.

Selvom de folkevalgte siger, at de er yderst
opmærksomme på medicinalindustriens
bestræbelser på at påvirke lovgiverne – både
den direkte og den mere skjulte – er det en
svær balancegang. På den ene side har poli-

tikerne brug for kompetent input på et dybt
kompliceret område. Og her leverer medici-
nalindustrien viden – Lægemiddelindu-
striforeningen arbejder bevidst på at få sig
en platform som såkaldt ‘videnscenter’. “Da
vi for eksempel havde medicinloven, da bad
jeg dem om at dissekere nogle ting for mig,
for der var nogle ting, jeg simpelthen ikke
fattede,” siger Lone Møller.

På den anden side er politikerne også opmærk-
somme på, at informationen fra industrien kan
være farvet, og derfor leder de efter uvildig in-
formation. Den kunne for eksempel komme fra
Lægemiddelstyrelsen, men: 

“Jeg oplever, at styrelsen er meget langt fra
os politikere, og det kan jeg godt forstå, for sty-
relsen er en del af regeringsapparatet. Jeg har
ingen regelmæssige møder med Læge-
middelstyrelsen, hvor jeg sidder og drøfter fag-
lige spørgsmål, og nogle gange føler jeg, at det
burde jeg have, for hvis jeg havde noget mere
balance, kunne jeg stille nogle andre spørgsmål.
Jeg har tænkt på selv at ringe, men de ville jo ry-
ge syv kilometer tilbage i sædet, for det er slet
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Magtudredningen fra 2003 dokumenterer, at lobbyismen er udbredt overalt i det
danske lovgivningsarbejde, og at tendensen vokser, i takt med at lovgivningsarbej-
det ændrer karakter. Hvor specifikke interesseorganisationer tidligere var selvs-
krevne til at blive hørt – og blev hørt – har flere organisationer end tidligere hyppi-
gere og betydningsfulde kontakter til folketingspolitikere. Og organisationerne kan
ikke længere tage for givet at blive involveret i lovgivningsarbejdet. Samspillet er
blevet mere pluralistisk og mindre institutionaliseret.  

Forskerne i Magtudredningen forklarer bl.a. den stigende lobbyisme med, at der
har været mange mindretalsregeringer. Det betyder, at rummet til at øve indflydel-
se har været større. Samtidig har den politiske dagsorden ændret sig over de
seneste 20 år. Prioriteringen er blevet skarpere, og den offentlige sektor vokser
ikke længere så stærkt – der skal næsten altid findes kompenserende besparel-
ser. 

Jeg synes, Lif er en meget seriøs
samarbejdspartner, og jeg vil meget gerne høre
deres argumenter, så jeg ved, hvilke spørgsmål
jeg skal stille til ministeren. 

Preben Rudiengaard, folketingspolitiker

Politikerne er dybt
afhængige af ekspertise,
men kan ikke få råd fra
officiel side af.



ikke en del af deres rolle. De forholder sig til mi-
nisteren og skal for guds skyld ikke rodes ind i
debatter. Og jeg forventer ikke, at de skal politi-
sere, men blot hjælpe med det faglige. Det er i
hvert fald en diskussion værd, om der ikke bør
være en anden kontakt,” siger Charlotte Fischer.

Og her rører folketingsmedlemmet ved et fun-
damentalt problem – behovet for vidensinput i
et stadig mere kompliceret lovgivningsarbejde,
påpeger Peter Munk Christiansen. 

“Forvaltningen er ministerens forlængede
arm. Sådan som vi har indrettet systemet, skal det
være på den måde. Men på sådan et område et det
et stort problem. Hun og de andre politikere bur-
de have en mulighed for rådgivning,” siger han
og fortsætter: “Politikerne er dybt afhængige af
ekspertise på det her område, og der har vi jo
folk ansat i Lægemiddelstyrelsen og på univer-
siteterne. En del af deres rolle er også at være
vagthunde. Så er der nogle af dem, der spiller
på det system og så er vi på den, fordi der er så
enorm informationsasymmetri mellem befolk-

ningen og medlemmerne af Folketinget på den
ene side, og folk, der kender effekten af behand-
linger på den anden side. Hvad man kan gøre
mod en stille, massiv påvirkning, står mig ikke
helt klar. Ud over at håbe på, at der findes ædru-
elige eksperter, der ikke er købt af nogen.” 

I fredstid opbygger man alliancer
Det er gammel lærdom i kommunikationsbran-
chen, at det er i fredstid, at man opbygger alli-
ancer. Den viden gennemsyrer også virksomhe-
derne: ”De fleste virksomheder ved godt, at de ik-
ke skal kaste sig over os, når enkeltsager bræn-
der løs, for så ved de godt, at vi vil gå i defensi-
ven. De arbejder langt mere langsigtet end det,”
siger Charlotte Fischer.

Og en langsigtet strategi er lige præcis det,
de har  hos virksomhedernes brancheorganisa-
tion Lægemiddelindustriforeningen (Lif ). Her
fungerer vicedirektør Jan Hylleberg som lobby-
ist. Og han forklarer, at organisationens strate-
giske indsats retter sig mod to fronter: “Vi ar-
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Ærlig lobbyisme

Lægemiddelindustriforeningen
fremhæves af flere som 
en åben og ærlig
informationskilde.

Da Charlotte Fischer i sidste halvdel af 90’erne arbejdede som
pressesekretær for den radikale folketingsgruppe, blev hun kon-
taktet af et datterselskab i et amerikansk firma, som hun tog ud
og talte med. “Få dage efter modtog jeg en diskette fra en med-
arbejder i selskabet. Hun sagde, at ‘nu havde hun skrevet et for-
slag til et nyt tilskudssystem, og at hun havde skrevet vores
navn ind, og jeg kunne bare give det til vores sundhedsordfører
– jeg behøvede ikke at sige, hvor jeg havde det fra.’ Det gav mig
en mindre krise, at de troede, jeg kunne finde på sådan noget,”
siger Charlotte Fischer.

I dag sker påvirkningen langt mere subtilt. For eksempel da
medicinalfirmaet Merck sidste år udsendte en undersøgelse om
tilskudssystemet. Den handlede om praktiserende lægers hold-
ning til enkelttilskudsordningen.

“De havde gennemført undersøgelsen i samarbejde med bl.a.
Kjeld Møller Pedersen (som fra 1999-2004 sad i et professorat
på SDU, der var sponsoreret af Lægemiddelindustriforeningen,
red.) – og han er en, jeg har meget stor tillid til. Der var ingen
manipulation i setup’et. Den undersøgelse bruger de til at rejse
en generel debat om tilskudssystemet, som de jo har en inter-
esse i at få ændret. Og der var da mange ting, der gav anledning
til eftertanke. Det er jo ikke sådan, at de har fået systemet ænd-
ret, men de har gødet jorden,” siger Charlotte Fischer om bogen,
som hun kalder et “ret succesfuldt” forsøg på lobbyisme, som
“var helt lødigt”. “Det er jo kanon at få de praktiserende læger
over på deres side. Ingen vil jo lytte til industrien, hvis de selv
går ud og siger: Vi synes, tilskudssystemet er noget bras.”  

Charlotte Fischer fremhæver rapporten om tilskudssystemet
som lobbyisme, der virker. Det foregik åbent og med en klar
afsender, og det indeholdt en analyse, som gav anledning til
eftertanke. Det modsatte gjorde sig gældende for en såkaldt

“hvidbog”, som overlægerne Jan Pødenphant og Palle Holck
havde skrevet for medicinalfirmaet Wyeth. Nyhedsavisen rullede
i juni i år forløbet op. Ifølge avisen oplyste de to anerkendte gigt-
læger i bogen og på en konference på Christiansborg, at op mod
8.000 danskere ikke får en ny type gigtmedicin, selvom de burde
ifølge Sundhedsstyrelsen. Det reelle tal er imidlertid mellem
1.800-3.400 danskere, og avisen påpegede også, at lægerne
underdrev bivirkningerne ved disse nye, biologiske gigtmidler.
Wyeth sidder på cirka 25 pct. af markedet for biologiske gigtmid-
ler i Danmark. 

Den sag fik bl.a. Per Clausen fra Enhedslisten på banen:
”Videnskabeligt set er det uhæderligt. Man har forsøgt at tage
mig ved næsen.” I bogen medvirkede tre af hans kolleger: Birthe
Skaarup (DF), Lone Møller (S) og Preben Rudiengaard (V). Og
selvom de ikke anbefalede medicinen, fremstod de alligevel som
talsmænd for behandlingen, påpegede Roy Langer, professor i
virksomhedskommunikation fra Roskilde Universitetscenter:
“Helt ufrivilligt kommer de til at fungere som reklamesøjler.”

Alle tre politikere afviser i dag, at deres medvirken er et problem.
Eller at der overhovedet var et problem i hvidbogen og forløbet
omkring den. “Jeg oplevede ikke noget useriøst i det. Vi har jo
jævnligt hørt fra Gigtforeningen, at det er problematisk at få de
nye mediciner. Foreningen har jo også lavet et danmarkskort,
hvor man kan se, at der er områder i Danmark, hvor folk ganske
enkelt ikke har gigt, for der bliver ikke udskrevet nogen gigtme-
dicin,” siger Lone Møller.

Men den holdning deler Charlotte Fischer ikke: “Alene det, at de
kaldte det for en hvidbog, signalerede uafhængighed og ekspert-
agtigt, men det var et partsindlæg. Godt nok stod deres navn
diskret på bagsiden, men jeg følte ikke, det var helt oppe på bor-
det. Den slags ting er med til at skade deres omdømme.”

MM | Et skoleeksempel på god lobbyisme – og det modsatte



bejder dels på at påvirke hele den sundhedspo-
litiske diskussion. Og så gør vi vores synspunk-
ter gældende i konkret lovgivning og i konkre-
te sager,” siger han.

Jan Hylleberg nævner som eksempel Lifs ar-
bejde på forebyggelsesdagsordenen og konkret
ideen om, at alle borgere regelmæssigt burde få
sig et helbredstjek for at forebygge sygdomme.

Hvem kom først på den idé?
”Det var nok os,” siger Jan Hylleberg.

Det var en ide, som generelt set blev vel modta-
get på Christiansborg. Indenrigs- og sundheds-
minister Lars Løkke Rasmussen (V) er ikke mod-
stander – dog mener han, at der blot bør være
tale om udsatte grupper. Socialdemokraterne
var imødekommende og satte for nylig såkald-
te ’sundhedssamtaler’ på sin liste over velfærds-
rettigheder. “På et tidspunkt hørte vi argumen-
tet om, at det havde de praktiserende læger ikke
tid til. Men vi gik så ind og sagde, at det jo ikke
behøvede at være de praktiserende læger, som
stod for arbejdet, det kunne jo også være andre
sundhedspersoner,” siger Jan Hylleberg.

Nu er I jo sat i verden for at varetage virksom-
hedernes interesser, så det er vel dybest set for
at sælge noget mere medicin, der bruges til at
forebygge sygdomme med, f.eks. medicin mod
forhøjet blodtryk og for højt kolesterol?

“Snævert betragtet ja”.
Mange politikere trækker Lif frem som et ek-
sempel på åben og ærlig lobbykommunikation.
Og det brand er utrolig vigtigt, siger Peter Munk
Christiansen: “At få bygget sit image op betyder
ekstremt meget. Eller få framet et specifikt po-
litikområde, så den helt overordnede fortælling
om det område passer til ens interesser.”

Typisk vil Lif lave et notat til sin bestyrelse om
et bredt sundhedspolitisk emne, der kan arbej-
des videre med på Christiansborg. Når det bliver
godkendt, vil organisationen sætte det på den
brede dagsorden ved hjælp af medier, konferen-
cer og temadage, hvor de inviterer politikere og
læger. Herefter vil organisationen tage en snak
med de sundhedspolitiske ordførere, og heref-
ter går “modningsprocessen” i gang, som Jan
Hylleberg kalder det. Hele forløbet tager ca. et års
tid. “Herefter er vores rolle, at vi holder fast i de
initiativer, vi har taget,” siger han.

En kop kaffe og et møde
Alliancerne bygges op med møder. Og her hen-
vender Lif sig til alle. Med større succes hos nog-
le politikere end hos andre. 

“Jeg synes, Lif er en meget seriøs samarbejds-
partner, og jeg vil meget gerne høre deres argu-
menter, så jeg ved, hvilke spørgsmål jeg skal stil-
le til ministeren,” siger sundhedsordfører Preben
Rudiengaard fra Venstre. 

Sagde han ja til alle industriens invitationer,
ville han have ca. et møde om ugen. Det gør han
ikke: “De ringer herind til mig, og så aftaler min
sekretær tiden. Hun ved godt, at det med peni-
cillin eller et nyt hæmoridepulver, det gider jeg
ikke. Men hvis det har en større, bredere inter-
esse, aftaler hun en tid med dem. Så kommer
der gerne en 2-3 stykker, og de har overheads
med. Og så plejer jeg at spørge de andre fra
Venstre i Sundhedsudvalget, og så får vi en kop
kaffe, og så kan vi stille spørgsmål.”

En af dem, der ikke bruger sin tid på at hol-
de møder med lobbyist Jan Hylleberg, er
Enhedslistens Per Clausen. Han synes ikke, han
får så mange henvendelser fra industrien. “Det
opfatter jeg ikke, som om at de ikke udøver lob-
byisme, men at der ikke er nogen grund til at
gøre mig opmærksom på det – for de tror sikker,
at de ikke vil få noget ud af det. Og det har de jo
ret i,” siger han.

Når de konkrete sager ruller, tager de berør-
te firmaer også kontakt. Flere af politikerne næv-
ner debatten om vaccine mod livmoderhalskræft,
der først skulle igennem en medicinsk tekno-
logivurdering i Sundhedsstyrelsen.

“Specielt de to firmaer, der har udviklet vac-
cinen, ville meget gerne have møder og fortæl-
le om vaccinen, inden den var kommet på mar-
kedet. Sådan er det hver gang, der er et nyt pro-
dukt. Det kan man vælge, om man vil lytte på el-
ler ej. Jeg kan f.eks. ikke forstå, at det skal tage
så frygtelig lang tid for Sundhedsstyrelsen at få
godkendt en vaccine. Så deres lobbyisme gør, at
man så politisk presser mere på. Det kan jeg ik-
ke se noget galt i,” siger Lone Møller.

Og så er alle pengene jo tjent hjem, påpeger
professor Peter Munk Christiansen. Han opfor-
drer politikerne til at holde en kritisk distance:

“Politikerne på det område skal spise skep-
sis til morgenmad.” MM

Nina Vinther Andersen | mm@mm.dk
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Skepsis til morgenmad

Professor opfordrer
politikerne til at holde 
en kritisk distance til
lobbyisterne.


