
1 
 

Metoddokument till öppen rapportering av 
värdeöverföringar 2019 
 

Biocodex AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

 
 

  



2 
 

INNEHÅLL 

 

 
1 Syfte ................................................................................................................................................. 3 

2 Definitioner ........................................................................................................................................ 3 

3 Principer för offentliggörande ............................................................................................................ 4 

4 Rapporteringskategorier .................................................................................................................... 5 

4.1. Donationer och bidrag till hälso- och sjukvårdsorganisationer .................................................... 5 

4.2. Bidrag till kostnader för arrangemang ........................................................................................ 5 

4.3. Arvoden för uppdrag och konsultation ....................................................................................... 5 

5 Kontaktuppgifter ................................................................................................................................ 6 

 

 

 

  



3 
 

 

 

1 Syfte 

Läkemedelsföretag samarbetar ständigt med hälso- och sjukvårdspersonal. Transparens och 
öppenhet i verksamheten ska säkerställas i hela Europa genom att offentliggöra värdeöverföringar 
mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvård. Överföringarna offentliggörs i enlighet med EFPIA-
koden för offentliggörande av värdeöverföringar från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvård samt 
Läkemedelsindustriföreningens (LIF) etiska regelverk. 

Som medlem i Pharma Industry Finland har Biocodex Oy åtagit sig att publicera värdeöverföringar 
som är relaterade till samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal. Biocodex AB i Sverige är ett 
dotterbolag till Biocodex Oy och vill för sin del säkerställa transparens och öppenhet i verksamheten 
och offentliggöra information om samarbetet årligen. 

I detta dokument presenterar vi en sammanfattning av de metoder vi har använt för att skapa en tabell 
över värdeöverföringar. Vi beskriver även de metoder med vilka informationen som ska offentliggöras 
har kategoriserats. 

Samarbete mellan Biocodex AB och personal och organisationer inom hälso- och sjukvården är 
främst relaterad till kompletterande utbildning. Tillsammans med personal och organisationer inom 
hälso- och sjukvården organiserar vi utbildning inom de terapeutiska områden där vi är aktiva. För 
vår del vill vi säkerställa att den senaste informationen är lätt och snabbt tillgänglig för hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Att kontinuerligt uppdatera personalens expertis och ge dem de senaste 
forskningsdata är i alla parternas intresse. Varje patient önskar att hens sjukdom undersöks och 
behandlas med hjälp av den senaste medicinska informationen. 

 

2 Definitioner 
 

Hälso- och sjukvårdpersonal (HCP) 

 

Hälso- och sjukvårdpersonal är personer som i sin yrkesutövning förskriver eller tillhandahåller 
läkemedel. Personer som har rätt att förskriva eller tillhandahålla läkemedel är läkare, tandläkare, 
veterinärer, apotekare och farmaceuter. När värdeöverföringar offentliggörs, betraktas alla 
sjuksköterskor också som hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Information om hälso- och sjukvårdspersonal offentliggörs på individuell nivå, dvs. 
värdeöverföringarna till en individ eller en egenföretagare. 
 
När arvoden och utbetalningar till egenföretagare offentliggörs på individuell nivå, krävs mottagarnas 
samtycke till alla överföringar och avtal med Biocodex. Om samtycke inte erhålls, rapporteras 
värdeöverföringar på aggregerad nivå (som totalbelopp). Antal personer som inte har gett sitt 
samtycke ska offentliggöras även i procent (%) av det totala antalet mottagare. 

En person har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke. Biocodex AB har åtagit sig att uppdatera 
informationen inom 14 dagar efter att ha mottagit en skriftlig begäran. 
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Hälso- och sjukvårdsorganisationer (HCO) 

Med hälso- och sjukvårdsorganisationer (HCO) avses medicinska eller vetenskapliga organisationer 
samt företag och andra sammanslutningar genom vilka hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller 
tjänster. Sådana organisationer är t ex sjukhus, kliniker, stiftelser, universitet eller övriga 
utbildningsinstitutioner. Patientorganisationer hör inte till denna grupp utan samarbetet med dem styrs 
av särskilda bestämmelser. 

Värdeöverföringar relaterade till forskning och produktutveckling rapporteras alltid som 
sammanfattningar. Biocodex AB är ett försäljnings- och marknadsföringsföretag och har inga 
värdeöverföringar att rapportera i denna grupp. 

 

3 Principer för offentliggörande 

Värdeöverföringar relaterade till samarbete mellan läkemedelsföretag och hälso- och 
sjukvårdspersonal (HCP) och organisationer inom hälso- och sjukvård (HCO) i samband med 
receptbelagda och receptfria läkemedel enligt följande principer: 

Värdeöverföringar kan inkludera ett arvode eller någon annan kompensation för uppdrag som utförts 
för ett läkemedelsföretag eller utlägg för omkostnader vid uppdrag (resor, logi). Donationer och andra 
bidrag för hälso- och sjukvårdsorganisationer (HCO) ska också offentliggöras. 

Arrangemang eller kompensationer relaterade till andra medicinska produkter än läkemedel eller 
kosttillskott ingår inte i offentliggörandet. 

Offentliggörandet sker i det land där mottagaren har sin huvudsakliga verksamhet, arbetsadress eller 
där registreringen skett. Individuella utländska värdeöverföringar offentliggörs i samband med lokala 
överföringar om Biocodex inte har verksamhet i landet. Värdeöverföringar som ska offentliggöras 
allokeras till utbetalningsåret. 

Rapporteringsvalutan är SEK. Om kostnaderna inkluderar utgifter i andra valutor, är 
rapporteringsvalutan euro och växelkursen betalningsdagens kurs. Värdeöverföringar som ska 
offentliggöras definieras på grund av deras kostnader för företaget (inte värde/nytta från mottagarens 
synvinkel). 

De rapporterade beloppen inkluderar inte skatter. Biocodex AB har fullgjort alla sina skatteåtaganden 
i enlighet med gällande lagstiftning.  

Enligt Läkemedelsindustriföreningens rekommendation kommer Biocodex AB att publicera 
årets 2019 värdeöverföringar den 29 maj 2020. Datatabellerna och 
bakgrundsinformationen om rapporten publiceras på 
https://www.biocodexnordics.fi/company/transparency-of-cooperation. 

 

 

 

https://www.biocodexnordics.fi/company/transparency-of-cooperation
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4 Rapporteringskategorier 
 

Värdeöverföringarna offentliggörs alltid så att den mottagande enheten kan tydligt identifieras. 

Organisatoriska arvoden och kostnader som ska rapporteras inkluderar t ex donationer och bidrag, 
bidrag till kostnader för arrangemang samt arvoden för uppdrag och konsultation som betalas till 
företagare, kommanditbolag eller aktiebolag.  

4.1. Donationer och bidrag till hälso- och sjukvårdsorganisationer 

En donation offentliggörs så detaljerad som möjligt i mottagarens namn, så som en förening, ett 
sjukhus, ett universitet eller möjligen en oberoende del därav. 

4.2. Bidrag till kostnader för arrangemang 

Bidrag till kostnader för arrangemang betyder sponsring för arrangemang utförda av organisationer 
inom hälso- och sjukvård. 

Bidraget allokeras på verkliga, dokumenterade kostnader såsom hyra för utställningsplats, inköp av 
reklamplats eller organisering av satellitsymposier. I gengäld ges företaget en möjlighet att 
marknadsföra sina produkter på en utställningsplats eller på andra sätt relaterade till arrangemanget. 

Utbildning arrangeras på en plats som är lämplig för genomförande av programmet, aldrig på kända 
underhållningsplatser eller på lyxiga platser.  

 

Arrangemang relaterade till receptbelagda läkemedel ska främst vara inriktade till anställda 
inom hälso- och sjukvården. Inbjudan skickas till relevanta anställda, d v s den viktigaste 
målgruppen för mötet, med en kopia till verksamhetschefen. 

4.3. Arvoden för uppdrag och konsultation 

 
Uppdrag eller konsultation och arvoden utbetalade för dem ska alltid definieras och beskrivas i ett 
skriftligt avtal. Värdet på överföringar visas för avtalsparten (hälso- och sjukvårdspersonal eller 
organisation inom hälso- och sjukvård).   
 
Till exempel följande inkluderas i kategorin arvoden för uppdrag och konsultation:  
-     arvoden till experttalarare 
-     arvoden för medicinska artiklar  
-     arvoden för planering och tillverkning av utbildningsmaterial 
-     expertkonsultation. 

Om avtalet innehåller arvoden eller andra kostnader, såsom rese- eller logikostnader, ska dessa 
överföringar specificeras och rapporteras i lämpliga kategorier.  

Arvoden som betalas i form av lön offentliggörs som bruttolöner utan socialavgifter. 
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5 Kontaktuppgifter 
 

För ytterligare information om offentliggörande i Biocodex AB, 
vänligen kontakta: info@biocodex.se 


