OFFENTLIGGJØRING AV
VERDIOVERFØRINGER
Regler om offentliggjøring av finansielle overføringer
fra industri til helsepersonell gjeldene fra 1. juni 2020

Hva?
Helt siden 2015 har finansielle overføringer fra
legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner blitt offentliggjort. Reglene gjelder
alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger i
sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske
bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI).

Hvorfor?
Det er svært viktig at allmennheten har tillit til
relasjonene mellom helsepersonell og legemiddelindustrien, og at disse relasjonene ikke påvirker
kliniske beslutninger eller legger føringer for hva
slags legemidler og behandling som tilbys pasientene. Tiltak for mer åpenhet om relasjoner mellom
legemiddelindustrien og helsepersonell bidrar til å
gi økt tillit til alle parter. Reglene om åpenhet har
som mål å styrke det helt nødvendige forholdet
mellom legemiddelfirmaer og helsepersonell.

og en detaljert oversikt over overføringene inndelt
i kategorier: honorar for oppdrag og konsulenttjenester, bidrag til kostnader ved arrangementer,
herunder registreringsavgifter, samt reise- og
overnattingskostnader. Beløpene som offentliggjøres svarer til de utgiftene hvert enkelt firma har
hatt. Offentliggjøringen av finansielle overføringer
tar utgangspunkt i regelverket i det landet der
helsepersonell og helseorganisasjoner som mottar
verdier har sin hovedpraksis. For helsepersonell i
Norge vil altså norske regler være gjeldende.
Offentliggjøringen skjer på firmaenes nettsider,
men lenker til disse samles også på nettsiden til
LMI: www.lmi.no. Legemiddelfirmaene må
etterleve alle krav i lovgivningen om behandling
av personopplysninger.

Hva er nytt?

Hvordan?

Inntil nylig måtte helsepersonell gi samtykke
dersom verdioverføringene skulle offentliggjøres, men våren 2020 ble LMI og Den norske
legeforening enige om endringer i en felles
avtale. Samtidig har LMI endret sitt regelverk for
offentliggjøring. Endringene innebærer følgende:
Fra 1. juni 2020 blir alle opplysninger om
økonomiske overføringer fra industrien til helsepersonell offentlige. Dette gjelder for alt helsepersonell, og altså uavhengig av om de har gitt
samtykke til offentliggjøring.

Offentliggjøringen omfatter blant annet honorarer
og dekning av reiseutgifter, og inneholder følgende
informasjon om helsepersonell: Fullt navn, adresse
på praksis/arbeidssted, samlet verdi på overføringer,

Offentliggjøring av opplysningene om økonomiske
overføringer vil nå bli begrunnet i allmennhetens
interesser og hjemlet i EUs personvernforordning

Helsepersonell er det primære kontaktpunktet
for pasienter, og har en særstilling ved å gi gode
medisinske råd og følge opp behandling. Det er
derfor viktig at industrien samhandler jevnlig
med helsepersonell og helseorganisasjoner, fordi
samarbeid og kunnskapsdeling kan styrke pasientbehandling og pasientsikkerhet.

RAPPORTERING: Dette skjemaet skal legemiddelselskapene fylle ut.

artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Allmennheten har en
legitim interesse i å få vite om legenes og legemiddelindustriens interesser, og eventuelle
bindinger dem imellom.

om kopi av informasjon som er offentliggjort eller
lagret, og til å få eventuelle feil rettet. All informasjon blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

For den enkelte lege/helsepersonell vil det
ikke være snakk om opplysninger av veldig
sensitiv art. Hvis informasjon likevel ikke kan
offentliggjøres individuelt, av juridiske hensyn,
blir informasjonen offentliggjort på aggregert nivå.
Informasjonen (personopplysningene) vil være
offentlig tilgjengelig i 3 år, og oppbevares av legemiddelfirmaet i 7 år. Helsepersonell har rett til å be

Hvem?
Reglene gjelder for alle medlemmer av LMI og
EFPIA, og inkluderer de fleste store farmasøytiske
selskaper som opererer i Europa. Du finner en liste
over LMI-medlemmer på www.lmi.no/lmi/om-legemiddelindustrien/medlemmer og en liste over EFPIAmedlemmer på efpia.eu/about-us/membership.
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