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Muistio: 2020 EFPIA potilasorganisaatioiden taloudellisten etuuksien julkistamisessa
käytetyistä menetelmistä – Oy Eli Lilly Finland Ab
Potilasorganisaatiot ovat keskeisessä asemassa mahdollistamassa lääketeollisuuden
toiminnan
kehittämistä
entistä
potilaslähtöisemmäksi.
Järjestöiden
kautta
lääketeollisuuden on mahdollista saada arvokasta näkemystä hoitojen ja toimintansa
kehittämiseen ja parantamiseen.
Lääketeollisuuden yritysten ja potilasorganisaatioiden välinen toiminta on säädelty EFPIA:n
(European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) ja kunkin maan
paikkallisen säännöstön mukaan ja kaikki näiden tahojen välinen yhteistyö tulee olla
läpinäkyvää. On olennaista toimia näiden säännöstöjen mukaisesti, jotta voidaan varmistaa
toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus lääketeollisuuden ja potilasoganisaatioiden välillä koko
Euroopan laajuisesti.
Tämä muistio toimii liittenä potilasorganisaatioiden taloudellisten etuuksien
julkistamisraportille, jonka Lilly julkaiseen vuosittain. Raportilla esitetään perusteet Lillyn ja
potilasorganisaatioiden väliselle yhteistyölle ja kuvataan käytetyt menetelmät, joilla
täytetään EFPIA:n ja paikallisen lainsäädännön asettamat vaatimukset julkistamisen
suhteen.
Potilasorganisaatiot ovat voittoa tavoittelemattomia henkilöitä tai yhteisöjä mukaanlukien
kattojärjestöt, joihin ne kuuluvat. Järjestöt koostuvat pääasiallisesti potilaista ja/tai
hoitohenkilöistä, jotka edustavat ja/tai tukevat potilaiden ja/tai hoitohenkilöiden tarpeita ja
järjestöiden osoite, rekisteröinti tai pääasiallinen toimipaikka on Euroopassa.
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Kunkin maan raportti potilasorganisaatioista esittää:
- Lillyn potilasorganisaatiolle tarjoaman tuen muodon, esim. taloudellinen, epäsuora
tai ei-taloudellinen tuki
- annetun tuen luonteen, johon viitataan raportin kohdassa ‘projektikuvaus’
- annetuen tuen suuruuden paikallisessa valuutassa niiltä osin kun tuen muoto on ollut
taloudellinen.
Rajat ylittävät etuudet
Lilly määrittelee rajat ylittävät etuudet arvonsiirroksi potilasjärjestölle, jossa rahoituksen
tarjoava Lilly-yksikkö sijaitsee edunsaajan maan ulkopuolella. Nämä etuudet ilmoitetaan
maassa, johon potilasjärjestö on rekisteröity. Nämä rajat ylittävät etuudet sisältyvät
potilasorganisaatioiden raportteissa kansainvälisenä tukena.
Hyväntekeväisyyslahjoitukset
Voisiko kääntää näin: Lillyn työntekijät osallistuvat vuosittain yhteiskuntavastuuryhmän
johdolla erilaisiin varainhankintatoimintaan ja hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan joihin
Lilly voi myös osallistua?
COVID-19
EFPIA-ohjeiden mukaisesti kaikkien EFPIA-jäsenyritysten on annettava muistiossa
yksityiskohtaiset selvitykset COVID-19:n seurauksista julkistamistietoihin.
COVID-19-pandemian vuoksi lääkeyrityksillä on uusia toimintatapoja; klinikkatapaamiset ja
kongressit on korvattu virtuaalisilla menetelmillä. Näin pystytään ylläpitämään
vuorovaikutusta (ja tieteellisen tiedon vaihtoa) lääketieteellisen yhteisön kanssa ja samalla
suojellaan potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten terveyttä ja turvallisuutta.
On tärkeää varmistaa, että kaikki pandemiasta johtuvat etuudet näkyvät
potilasorganisaatioiden raportissa, jos niiden katsotaan kuuluvan raportoinnin piiriin ja
niihin liittyy rahallinen arvo tai merkittävä muu kuin taloudellinen arvo. Esimerkiksi
virtuaalikampanjoita tai yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa on voitu lisätä yhteistyön
ylläpitämiseksi matkustusrajoitusten aikana. Vuonna 2020 lahjoitettiin myös
henkilökohtaisia suojavarusteita. Jos tämän tyyppisiä lahjoituksia on tehty potilasjärjestöille,
niin on tärkeää, että lahjoitukset julkaistaan, jotta varmistutaan, että Lilly noudattaa EFPIAsäännösten COVID-19 linjauksia.
Mikäli raporttiin tarvittaisiin korjauksia sen julkaisemisen jälkeen, saattaisi se vaatia julkisesti
saatavilla olevien raporttien päivittämistä. Kun tarvittavat korjaukset on tehty, julkisesti
saatavilla olevat raportit tulee päivittää niiltä osin kuin tehdyt muutokset niitä koskevat.
Julkaisupäivä: Julkaisupäivä viittaa päivään, jolloin raportti on tuotettu sisäisistä
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järjestelmistä.
Raportin sisältöä pidetään saatavilla 3 vuotta julkisella sivustolla.
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