Metodbeskrivning / Redovisningsprinciper för öppen
rapportering av värdeöverföringar 2017

Bakgrund
Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EFPIA) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som
innebär att värdeöverföringar till hälso och sjukvårdspersonal kommer göras publika. Detta initiativ
gäller i hela Europa och därmed även i Sverige, där Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
implementerat initiativet i sitt regelverk, Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER). Du kan
läsa mer om öppen rapportering av värdeöverföring på www.lif.se.
Vem räknas som hälso- och sjukvårdspersonal (HCP)?

Med HCP avses läkare, tandläkare, farmacevt, sjuksköterska eller annan personal verksam inom
hälso- och sjukvården som har rätt att förskriva, köpa, tillhandahålla, rekommendera eller
administrera läkemedel. Som HCP räknas även anställda inom Actelion, vars huvudsakliga
sysselsättning är inom vården. Övriga anställda i företaget eller dess distributörer omfattas inte av
begreppet HCP.
Vad betyder HCO?

Med hälso- och sjukvården (HCO) menas varje juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård
eller forskning och undervisning inom området, eller är en intresseorganisation med medicinsk eller
vetenskaplig inriktning (undantag för intresseorganisation som avses i LER Kap 3, se www.lif.se).
Exempel på en HCO kan vara en enskild klinik eller en förening för läkare med ett specialintresse
för en viss sjukdom.
Vad är en värdeöverföring?

Värdeöverföringar kan vara lön, arvode eller annan ersättning för utfört arbete, exempelvis
föreläsararvode, dataanalys eller utveckling av utbildningsmaterial, men även ersättning för
omkostnader i samband med uppdragets utförande (t.ex. resor och logi).
Donationer och sponsring till HCO, t.ex. i form av bidrag till kostnader för arrangemang eller
utbildning, är också värdeöverföringar som redovisas. (För definition hänvisas till LER, www.lif.se)
Med värdeöverföring för forskning och utveckling (FoU) avses en värdeöverföring till mottagare i
samband med planering eller utförande av a) icke-klinisk studie (definierad av OECD:s principer för
god laboratoriesed) b) klinisk prövning eller c) icke-interventionsstudie som omfattar insamling av
patientdata från HCPs, eller för HCPs räkning.
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När publiceras värdeöverföringar?

Publicering av data från föregående kalenderår ska ske inom 6 månader efter årets slut. Den allra
första publiceringen skedde under 2016 baserat på värdeöverföringar under 2015. I maj 2018
redovisas alltså värdeöverföringar gjorda under 2017. 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 slutet av 2016 men utbetalade under 2017 att
redovisas som värdeöverföring för 2017. Publicerade data kommer att finnas tillgängligt på
företagets hemsida under 3 år, och därefter lagras under ytterligare 5 år hos Actelion
Pharmaceuticals Ltd i Schweiz. Publicering kommer fortlöpande att ske årligen.
Villkor för publicering av data

För att publicering ska kunna ske krävs ett samtycke från den aktuella medarbetaren (HCP) enligt
gällande dataskyddslagstiftning, GDPR. Samtycket är frivilligt och ges skriftligt.
Samtycket kan när som helst återtas men redan publicerad information kvarstår, men inga nya
värdeöverföringar kommer att publiceras.
Företaget redovisar data efter pricipen allt eller inget. Om samtycke inte ges för alla
värdeöverföringar eller om samtycket återtas under pågående insamlingsår kommer inga data för
insamlingsåret att publiceras. Om fel kan konstateras i redan publicerad information, kommer
informationen att rättas av Actelion.
Om inget samtycke ges, kommer dessa data att redovisas i aggregerad form under ”ÖVRIGT” i
rapporten.
För värdeöverföring till HCPs enskilda firma krävs samtycke i enlighet med PUL och redovisning
sker i enligt med ovan.
I de fall där värdeöverföringen sker till en klinik, organisation, aktiebolag, eller handelsbolag krävs
inget samtycke för publicering.
Ersättning erhållen vid marknadsundersökning, genomförd i enlighet med LER, redovisas som
arvode enbart då respondenten är känd för det uppdragsgivande läkemedelsföretaget och har lämnat
sitt medgivande till publicering.
Hur redovisas värdeöverföringar?

För arvoden som betalas ut som lön redovisas bruttolön, utan sociala avgifter.
För arvoden som faktureras av en HCO redovisas det fakturerade beloppet exklusive moms.
Omkostnader i samband med ett konsultuppdrags utförande redovisas separat, inklusive moms. Om
kringkostnader av begränsat värde inte kan separeras från arvodet, redovisas det som arvode. Om en
HCP utför ett uppdrag i ett annat land, redovisas ersättningen i det land där denne bedriver sin
huvudsakliga verksamhet. I samband med ett konsultuppdrag där Actelion bekostar eventuell resa
och logi, redovisas detta separat. Dock redovisas inte delvärdet av t.ex en taxiresa, om denna har
delats med andra HCPs eller med personal från Actelion.
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I vilken valuta redovisas data?

Värdeöverföringar redovisas i SEK. I de fall värdeöverföring skett i annan valuta redovisas
värdeöverföringen i SEK enligt den växelkurs som gällde vid fakturadatum.
Hur läser jag rapporten?

Vad redovisas under sektionen för HCP?
HCP betyder hälso- och sjukvårdspersonal. I sektionen för HCP redovisas alla värdeöverföringar (se
ovan) till enkild individ, för årets samtliga uppdrag, i aggregerad form men uppdelade på olika
typer.
Till exempel; i kolumnen för Kostnader för uppdrag och konsultation kan summan visas för fem
olika föreläsningstillfällen under året, för vilka fem olika arvoden har utbetalats, tre av
föreläsningarna medförde en resekostnad och en förläsning även logi.
Alla HCPs i denna sektion har frivilligt lämnat sitt skriftliga medgivande till öppen redovisning av
dessa värdeöverföringar.
Vad redovisas under HCO?
HCO betyder hälso- och sjukvårdsorganisation. Arvoden och omkostnader som fakturerats 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 redovisas under ÖVRIGT?
I de fall samtycke inte givits enligt ovan, 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 i gruppen.
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. Under denna sektion redovisas
summan alla kostnader relaterade till alla studier kring forskning och utveckling i Sverige.
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
exempelvis;
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- Föreläsararvoden
- Lokal
- Teknisk utrustning
- Måttfulla måltider i anslutning
- Kostnad för utbildningsmaterial
- Annonsering av sammankomst
För arrangemang där fler läkemedelsföretag är medsponsorer och delar kostnaderna ovan redovisar
varje företag endast sin andel av kostnaden.
För internationella kongresser på svensk mark redovisas eventuell sponsring i det land där
arrangören har sitt säte.
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