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Metodebeskrivelse/prinsipper for offentliggjøring

(Åpen rapportering 2021 av finansielle overføringer 2020)

Denne metodebeskrivelsen oppsummerer metodene som er brukt under denne åpne rapporteringen, dvs. den er en
komplettering av rapportmalen, med mer spesifikk informasjon
om fremgangsmåte.
Hva er inkludert i rapporteringen?
Finansielle overføringer til helseansatte og sykehuspersonell (HCP) samt helsevesen (HCO) knyttet til
aktivitetene til legemiddelbedrifter i forbindelse med reseptbelagte og reseptfrie legemidler til mennesker.
Hva er en finansiell overføring?
Finansielle overføringer kan være lønn, honorar eller annen utbetaling for utført arbeid, samt dekning av
kostnader i forbindelse med utføring av oppdraget (f.eks. reise, kost, losji). Donasjoner og sponsing til
helsevesenet (HCO) er også finansielle overføringer som skal rapporteres.
Når rapporteres data?
Offentliggjøring av data fra foregående kalenderår skal skje innen 6 måneder etter årets slutt. Data rapporteres i
henhold til kontantprinsippet, det vil si at de rapporteres det året verdioverføringen skjedde fysisk. Dermed
kommer også godtgjørelse (og andre finansielle overføringer) som er inntjent i 2019 og utbetalt i 2020 til å
rapporteres ved publiseringen i 2021.
Valuta?
Finansielle overføringer rapporteres i NOK. I de tilfellene der verdioverføringen har foregått i annen valuta,
rapporteres verdioverføringen i NOK i henhold til den valutakursen som gjaldt på utbetalingstidspunkt.
Lønn, godtgjørelser og kostnader
For godtgjørelser som utbetales som lønn, rapporteres bruttolønn, men ingen sosiale utgifter.
For godtgjørelser som faktureres, rapporteres det fakturerte beløpet unntatt mva.
Kostnader i forbindelse med utføring av oppdraget blir rapportert separat, unntatt mva.
Hvis kostnader av begrenset verdi ikke kan skilles fra godtgjørelsen, rapporteres de som godtgjørelse.
Kompensasjon fra markedsundersøkelser gjennomført i henhold til LER (legemiddelbransjens etiske regelverk)
rapporteres bare som godtgjørelse hvis respondenten er kjent for oppdragsgivende legemiddelbedrift.
Hva rapporteres under HCP?
HCP betyr helseansatte og sykehuspersonell. Godtgjørelser i form av lønnsutbetalinger til enkeltpersoner samt
kostnader i forbindelse med utføring av oppdraget rapporteres under HCP.
Når det gjelder adressen der virksomheten hovedsakelig bedrives, angis arbeidsplassadressen for HCP.
Hva rapporteres under HCO?
HCO betyr helseorganisasjon. Godtgjørelser og kostnader som faktureres fra enkelte firmaer, handelsselskaper,
aksjeselskaper og kommandittselskaper rapporteres under HCO. For oppdrag utført i tjenesten rapporteres beløp
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utbetalt til organisasjon/klinikk eller sykehusavdeling under HCO. Donasjoner og sponsing til helsevesenet
(HCO) rapporteres også under HCO.
Hva inneholder radene "ANNET"?
For lønnsutbetalinger samt utbetaling til enkeltfirma kreves samtykke for publisering i henhold til
personvernforordningen (GDPR). I de tilfellene samtykke ikke er gitt, rapporteres finansielle overføringer som
uspesifikke totalbeløp under "ANNET". Der rapporteres også antallet mottakere der samtykke ikke er gitt, samt
den prosentuelle andelen av det totale antallet mottakere.
Hva rapporteres under FoU (totalsum)?
Med verdioverføring til forskning og utvikling menes verdioverføring til mottaker i forbindelse med planlegging
eller utføring av (i) ikke-klinisk studie (definert i OECDs prinsipper for god laboratorieskikk), (ii) klinisk
utprøvning eller (iii) ikke-intervensjonsstudie som omfatter innsamling av pasientdata fra helseansatte og
sykehuspersonell eller for deres regning.
Hva rapporteres under sponsing?
Med sponsing menes økonomisk eller annen støtte, og det omfatter en markedsmessig motprestasjon, som f.eks.
utstillingssted eller annen eksponering. Legemiddelbedrifter skal kun tilby sponsing til helsevesenet eller
interesseforening for å dekke faktiske, dokumenterte, skjellige og direkte kostnader som er nødvendige for de
yrkesmessige delene, f.eks.
– Honorarer til forelesere
– Lokaler
– Teknisk utstyr
– Moderate måltider i tilknytning til dette
– Kostnader til opplæringsmateriell
– Annonsering av sammenkomster
For internasjonale kongresser på det norske markedet rapporteres evt. sponsing i det landet der arrangøren holder
til.
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