AbbVie AB Sverige
Metoddokument till öppen rapportering av värdeöverföringar under 2015
Som medlemsföretag i EFPIA och LIF har AbbVie som mål att på ett öppet och tydligt sätt redovisa för allmänheten
vilken typ av värdeöverföringar företaget gör till anställda och organisationer inom hälso- och sjukvården och hur
stora de är. Därför har AbbVie rapporterat direkta och indirekta värdeöverföringar till anställda och organisationer
inom hälso- och sjukvården under kalenderåret 2015.
Detta metoddokument beskriver hur AbbVie har registrerat och offentliggör uppgifterna i enlighet med den aktuella
versionen av LIF:s kod om öppen rapportering av värdeöverföringar.
Rapporteringsperiod/rapporterbara värdeöverföringar
För 2015 rapporterar AbbVie AB värdeöverföringar som omfattas av koden, har utförts/genomförts mellan den
1 januari och 31 december 2015 och rör händelser under 2015.
Ett slutdatum har satts för transaktioner som ska tas upp i rapporteringen för året 12 februari 2016. Transaktioner
som redovisas efter det datumet kommer att rapporteras i rapporten för 2016.
Samtycke av den öppna rapporteringen från anställda (och i förekommande fall organisationer) inom hälso- och
sjukvården:
Avtal mellan AbbVie AB och anställda eller organisationer inom hälso- och sjukvården som medför en
värdeöverföring under 2015 har innehållit ett avsnitt om öppen rapportering med information om AbbVies
skyldighet att redovisa värdeöverföringar.
Strategi för samtycke:
I tillämpliga fall har anställda eller organisationer inom hälso- och sjukvården fått information där AbbVie beskriver
sitt åtagande om öppen rapportering och vilka rättigheter berörda anställda och organisationer har enligt
lagstiftningen om skydd av personuppgifter.
AbbVie kommer att offentliggöra det sammanlagda värdet per person eller organisation (i tillämpliga fall) inom
hälso- och sjukvården som har gett sitt uttryckliga samtycke till att dessa uppgifter rapporteras individuellt. För
anställda och organisationers som inte ger sitt samtycke redovisas värdeöverföringarna som ett totalbelopp som
offentliggörs i enlighet med LIF:s krav.
AbbVies strategi är att begära samtycke som gäller tills vidare. Om en anställd inom hälso- och sjukvården vill återta
sitt samtycke kan de göra en skriftlig begäran om det till AbbVie på info@abbvie.se.

Ingen dubbelrapportering:
AbbVie rapporterar alltid värdeöverföringar till anställda inom hälso- och sjukvården när det är möjligt. Om en
värdeöverföring har gått till den anställdes företag rapporteras den för företaget.
Antalet mottagande anställda eller organisationer inom hälso- och sjukvården rapporteras aggregerat:
För varje kategori av värdeöverföring som rapporteras aggregerat anges det hur många anställda eller organisationer
inom hälso- och sjukvården som har tagit emot en värdeöverföring. Varje anställd eller organisation räknas då som
en mottagare i varje kategori. Därför kan det totala antalet utgöras av enskilda anställda eller organisationer inom
hälso- och sjukvården som har tagit emot en eller flera värdeöverföringar under rapporteringsperioden.
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Samverkan över nationsgränser:
Rapporterbara värdeöverföringar från AbbVies dotterbolag (i hela världen) till anställda eller organisationer inom
hälso- och sjukvården i Sverige har tagits med i redovisningen.
Sponsringsutbetalningar till mer än en organisation inom hälso- och sjukvården:
När det gäller sponsringsavtal som omfattar flera organisationer inom hälso- och sjukvården har AbbVie utgått ifrån
att varje organisation har fått en lika stor andel och har rapporterat motsvarande värdeöverföring per organisation.
Före rapportering:
Mellan den 1 och 25 april fick anställda och organisationer inom hälso -och sjukvården som har samtyckt till
individuell rapportering en sammanställning av alla uppgifter om värdeöverföringar som AbbVie skulle rapportera till
LIF för att de skulle ha möjlighet att kontrollera uppgifterna innan hela materialet överlämnades till LIF den 31 maj.
Definitioner av värdeöverföringar:
Värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal:
 Arvoden för tjänster och konsultuppdrag:
 Talararvode (inklusive förberedelser)
 Deltagande i rådgivande kommittéer och andra konsultuppdrag (inklusive förberedelser)
 Ordförandeskap för ett möte
 Kurser
 Utbildnings- och forskningsevenemang
Obs: Om AbbVie vet vem deltagaren i en marknadsundersökning är (enkelblind marknadsundersökning)
rapporteras arvodet eller arvodena i denna kategori.


Relaterade kostnader som överenskommits som en del av arvodet enligt kontraktet om tjänster eller
konsultuppdrag:
 Flygresor
 Hotell
 Andra resekostnader (milersättning tåg, taxi, buss, tunnelbana, parkering)

Obs: Om kringkostnader är immateriella och inte går att skilja från arvodet (på grund av systembegränsningar)
ska dessa rapporteras i kategorin Arvode för tjänster och konsultuppdrag.


Bidrag till kostnaden för evenemang, till exempel sponsring av anmälningsavgifter och rese- och
logikostnader i samband med konsultuppdrag:
 Anmälningsavgifter till kongresser/möten
 Flygresor
 Hotell
 Andra resekostnader (milersättning tåg, taxi, buss, tunnelbana, parkering)
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Definition av värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdsorganisationer:
 Arvoden för tjänster och konsultuppdrag
 Talararvode (inklusive förberedelser)
 Deltagande i rådgivande kommittéer och andra konsultuppdrag (inklusive förberedelser)
 Ordförandeskap för ett möte
 Utbildning
 Utbildnings- och forskningsevenemang


Relaterade kostnader som överenskommits som en del av arvodet enligt kontraktet om tjänster eller
konsultuppdrag:
 Flygresor
 Hotell
 Andra resekostnader (milersättning tåg, taxi, buss, tunnelbana, parkering)



Bidrag till kostnaden för evenemang, till exempel sponsring av anmälningsavgifter och rese- och
logikostnader:
 Anmälningsavgifter till kongresser/möten
 Flygresor
 Hotell
 Andra resekostnader (milersättning tåg, taxi, buss, tunnelbana, parkering)



Sponsringsavtal med hälso- och sjukvårdsorganisationer eller tredje parter som utsetts av sådana
organisationer, till exempel delfinansierade utbildningsevenemang. När sponsring även innefattar
cateringkostnader som en del av ett sponsringspaket tillsammans med annan finansiering som krävs för att
evenemanget ska gå att genomföra (t.ex. av logistikkostnader) har cateringskostnaderna inkluderats som
värdeöverföring (sponsring).






När en hälso- och sjukvårdsanställd sponsras indirekt via en hälso- och sjukvårdsorganisation
rapporteras värdeöverföringen för den anställda.
Om AbbVie sponsrar via en konferensarrangör rapporteras värdeöverföringen för den mottagande
hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Om en leverantör anordnar ett evenemang (med sponsring från AbbVie) för mer än en hälso- och
sjukvårdsorganisations räkning rapporteras värdeöverföringarna för varje mottagande organisation.

Donationer, stipendier och naturaförmåner som tas emot av hälso- och sjukvårdsorganisationer

Metod för rapportering av datum:
AbbVie använde följande metod för rapportering av datum för att avgöra vilka värdeöverföringar som skulle tas med
i den aktuella rapporteringscykeln:
Händelsedatum definieras som det datum då utgiften uppkom. För värdeöverföringar i följande kategorier används
händelsedatum för att avgöra om rapporteringskravet för aktuellt år gäller (t.ex. om händelsen inträffade inom
rapporteringsperioden den 1 januari till 31 december 2015).
 Arvode för tjänster och konsultuppdrag: Utlägg
 Bidrag till kostnaden för evenemang: Anmälningsavgifter
 Bidrag till kostnaden för evenemang: Resor och logi
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Utbetalningsdatum definieras som det datum utbetalningen gjordes till mottagaren. För värdeöverföringar i
följande kategorier används utbetalningsdatum för att avgöra om rapporteringskravet för aktuellt år gäller (t.ex. om
utbetalningen gjordes inom rapporteringsperioden den 1 januari till 31 december 2015).





Arvode för tjänster och konsultuppdrag: Arvode
Bidrag till kostnader för evenemang: Sponsringsavtal
Stipendier och donationer
Forskning och utveckling

Obs: För det aktuella rapporteringsåret kommer värdeöverföringar som har utbetalningsdatum under 2015 men
gäller en händelse under 2014 inte att rapporteras om händelsen inträffade innan EFPIA:s krav på öppen
rapportering trädde i kraft den 1 januari 2015.
Utanför tillämpningsområdet:
Värdeöverföringar som
(i) enbart gäller receptfria läkemedel
(ii) inte listas i artikel 3 i denna kod, såsom medicinska bruksvaror, måltider och drycker samt varuprover
(iii) är en del av normala inköps- och försäljningsprocesser mellan AbbVie och en anställd (såsom en apotekare) eller
organisation inom hälso- och sjukvården.
Moms:
I tillämpliga fall redovisas utbetalningar till anställda och organisationer inom hälso- och sjukvården inklusive moms.
Sociala förmåner:
I tillämpliga fall redovisas utbetalningar till anställda och organisationer inom hälso- och sjukvården inklusive sociala
avgifter.
Källskatt:
I tillämpliga fall rapporteras värdeöverföringar för tjänster som tillhandahållits utanför Sverige på samma sätt som i
kontraktet för tjänsterna.
Valuta:
Alla uppgifter rapporteras i svenska kronor.
Växelkurs:
Om värdeöverföringar har registrerats i utländsk valuta har beloppen räknats om till svenska kronor baserat på
månadsgenomsnittet för växelkursen. Månaden avgörs av datumet för värdeöverföringen.
Avrundning:
För varje anställd eller organisation inom hälso- och sjukvården rapporteras värdeöverföringarna för varje
rapporteringskategori avrundat till närmaste belopp i kronor. Totalbeloppet för varje anställd eller organisation är
summan av beloppen för alla rapporteringskategorier.
Fleråriga kontrakt:
För fleråriga kontrakt inkluderar rapporteringen endast värdeöverföringar under rapporteringsperioden (den 1
januari till 31 december 2015).
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Forskning och utveckling:
När det gäller forskning och utveckling rapporteras värdeöverföringar som gäller planering eller genomförande av
• icke-kliniska studier
• kliniska prövningar
• icke-interventionsstudier av prospektiv karaktär som involverar insamling specifikt för studien av data från eller
för en enskild eller grupper av hälso- och sjukvårdspersonal.
Den totala aggregerade rapporteringen av värdeöverföringar från AbbVie AB till hälso- och sjukvårdsorganisationer
inkluderar överföringar från såväl moderbolaget som dotterföretagen.
Kliniska prövningar med retrospektiva element, inklusive direkta eller indirekta värdeöverföringar till hälso- och
sjukvårdsorganisationer, har rapporterats på individuell nivå som arvode för tjänst.
Biologiska prover och prövningsläkemedel räknas inte med i redovisningen av värdeöverföringar för forskning och
utveckling. Prövningsläkemedel omfattas av direktivet om kliniska prövningar (deras användning behandlas inom
processen med godkännande av kliniska prövningar).
Utlåning av laboratorieutrustning som endast används för att genomföra en studie och återlämnas till AbbVie efter
studien tas inte med i rapporteringen av det aggregerade beloppet för forskning och utveckling eftersom utlåningen
inte räknas som en permanent förmån för mottagaren.

Tvister efter offentliggörande
AbbVie går igenom och utreder oenigheter med anställda eller organisationer inom hälso- och sjukvården som gäller
vår öppna rapportering av värdeöverföringar. Efter granskning och godkännande internt offentliggör AbbVie med
jämna mellanrum eventuella ändringar på grund av oenigheter.
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