Checklista för s.k. Methodology note (EFPIA Disclosure Code).

Metodbeskrivning / Redovisningsprinciper
(Öppen rapportering av värdeöverföringar)

Företag: BGP Products AB
År: 2016

Information till företagen
Vad är en metodbeskrivning?
En metodbeskrivning skall publiceras i anslutning till rapportmallen. Metodbeskrivningen är
en sammanfattning av de metoder som använts vid den öppna rapporteringen dvs. den
kompletterar rapportmallen med mer specifik information om tillvägagångssättet.
Varför finns ett krav på en metodbeskrivning?
Externa läsare av rapporten behöver förstå metoderna bakom varje företags redovisning i
rapportmallen. Men det är också viktigt för företagen som kan redovisa hur man har gått
tillväga och resonerat i specifika situationer, samt att detta görs på ett konsekvent sätt.
Vad kan innefattas i en metodbeskrivning?
Så fort ni som företag ställs inför en frågeställning om hur/vad en värdeöverföring skall
redovisas i rapportmallen bör man fundera på om inte detta också skall redovisas i
metodbeskrivningen. Dels för läsaren men också så att detta redovisas på ett konsekvent sätt
om företaget ställs inför samma situation igen.
Det kan t ex innefatta:
- Om arvoden/lön är inkl. eller exkl. moms, och inkluderas sociala avgifter?
- Vad inkluderas i omkostnader förknippade med ett uppdrag?
- Vad inkluderas i begreppet sponsring?
- Vad inkluderas i begreppet FoU?
Exempel på information som kan framgå i metodbeskrivningen
Vad inkluderas i redovisningen?
Värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) samt hälso- och sjukvård (HCO)
som härrör från läkemedelsföretags aktiviteter kopplade till receptbelagda och receptfria
humanläkemedel.
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Vad är en värdeöverföring?
Värdeöverföringar kan vara lön, arvode eller annan ersättning för utfört arbete, samt
ersättning för omkostnader i samband med uppdragets utförande (t.ex. resor, kost, logi).
Donationer och sponsring till hälso- och sjukvården (HCO) är också värdeöverföringar som
redovisas.
När redovisas data?
Publicering av data från föregående kalenderår ska ske inom 6 månader efter årets slut. Den
första publiceringen sker under 2016 baserat på värdeöverföringar under 2015. Data redovisas
enligt kontantprincipen, det vill säga att de redovisas på det år värdeöverföringen fysiskt skett.
Därmed kommer även arvoden (och andra värdeöverföringar) intjänade under 2014 och
utbetalade under 2015 att redovisas vid den första publiceringen under 2016.
Valuta?
Värdeöverföringar redovisas i SEK. I de fall värdeöverföring skett i annan valuta redovisas
värdeöverföringen i SEK enligt den växelkurs som gällde vid utbetalningstillfället.
Lön, arvode och omkostnader
För arvoden som betalas ut som lön redovisas bruttolön, men inga sociala avgifter.
För arvoden som faktureras redovisas det fakturerade beloppet exklusive moms.
Omkostnader i samband med uppdragets utförande redovisas separat, exkl / inkl moms.
Om omkostnader av begränsat värde inte kan separeras från arvodet, redovisas det som
arvode.
Ersättning erhållen vid marknadsundersökning genomförd i enlighet med LER
(Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk) redovisas som arvode enbart då respondenten är
känd för det uppdragsgivande läkemedelsföretaget.
Enligt EFPIAs FAQ är nedanstående exempel på värdeöverföringar kopplat till
uppdrag/konsultation:
Examples of Transfers of Value that could be covered under Fee for Service and
Consultancy agreements:
-Speakers’ fees;
-Speaker training;
-Medical writing;
-Data analysis;
-Development of education materials;
-General consulting / advising.
The payment received by the contracting entity – which may be a HCP, a legal entity
owned by a HCP (which is then a HCO) or a HCO – will be disclosed as a Transfer of
Value made to that entity.
Member Companies may provide additional clarification on the nature of the
Transfers of Value in their Methodology Notes.
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Vad redovisas under HCP?
HCP betyder hälso- och sjukvårdspersonal. Värdeöverföringar i form av löneutbetalningar till
individ samt omkostnader i samband med uppdragets utförande redovisas under HCP.
Vad redovisas under HCO?
HCO betyder hälso- och sjukvårdsorganisation. Arvoden och omkostnader som faktureras
från enskild firma, handelsbolag, aktiebolag och kommanditbolag redovisas under HCO. För
uppdrag utförda i tjänsten redovisas belopp utbetalt till organisation/klinik eller vårdenhet
under HCO. Donationer och sponsring till hälso- och sjukvården redovisas också under HCO.
Vad innehåller raderna ”ÖVRIGT”?
För löneutbetalningar samt utbetalning till enskild firma krävs samtycke för publicering enligt
personuppgiftslagen (PUL). I de fall samtycke inte medgivits redovisas värdeöverföringar
som ospecificerade totalbelopp under ”ÖVRIGT”. Där redovisas också antalet mottagare där
samtycke inte givits samt den procentuella andelen av det totala antalet mottagare.
Vad redovisas under FoU (total summa)?
Med värdeöverföring för forskning och utveckling avses värdeöverföring till mottagare i
samband med planering eller utförande av (i) icke-klinisk studie (definierad i OECD:s
principer för god laboratoriesed), (ii) klinisk prövning eller (iii) icke-interventionsstudie som
omfattar insamling av patientdata från hälso- och sjukvårdspersonal eller för deras räkning.
Vad redovisas under sponsring?
Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det innefattar en marknadsmässig
motprestation såsom t ex utställningsplats eller annan exponering. Läkemedelsföretag får
endast erbjuda sponsring till hälso- och sjukvården eller intresseförening för att täcka faktiska,
dokumenterade, skäliga och direkta kostnader som är nödvändiga för de yrkesmässiga delarna
t ex:
- Föreläsararvoden
- Lokal
- Teknisk utrustning
- Måttfulla måltider i anslutning
- Kostnad för utbildningsmaterial
- Annonsering av sammankomst
För internationella kongresser på svensk mark redovisas ev. sponsring i det land där
arrangören har sitt säte.
I EFPIAs FAQ bör följande aktiviteter som minimum bör återfinnas under sponsring.
Examples of activities that should as a minimum be covered under “Sponsorship
Agreements”:
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• Rental of booths at an “Event”;
• Advertisement space (in paper, electronic or other format);
• Satellite symposia at a congress;
• Sponsoring of speakers/faculty;
• If part of a package, drinks or meals provided by the organisers (included in the
“Sponsorship Agreement”);
• Courses provided by a HCO (where the Member Company does not select the
individual HCPs participating).
Member Companies may provide additional clarification on the nature of the
Transfers of Value included in this category in their Methodology Notes.

