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A/S
Patientorganisationer er en væsentlig samarbejdspartner for lægemiddelindustrien i at tillade
lægemiddelindustrien at blive mere patientorienteret; de tilfører værdifuld understøttelse og indsigt i
forbindelse med udviklingen og forbedringen af innovative lægemidler og behandlingsmetoder.
Forholdet mellem medicinalvirksomheder og patientorganisationer er reguleret af EFPIA-kodeks samt
nationale brancheregler, for at sikre offentliggørelse af ethvert samarbejde. Det er en nødvendighed at
følge disse retningslinjer, for at opfylde og opretholde de høje standarder for gennemsigtighed og
åbenhed mellem medicinalindustrien og patientorganisationer i hele Europa.
Denne metodebeskrivelse har til formål at tjene som understøttende dokumentation for Lillys
Patientorganisationsrapportering, som offentliggøres hvert år. Det danner grundlaget for interaktioner
mellem Lilly og patientorganisationer, og beskriver de retningslinjer, der anvendes til at opfylde
rapporteringskravene skitseret i EFPIA-kodeks samt national lovgivning og krav til transparens, hvor det
anses for nødvendigt.
Patientorganisationer er beskrevet som en non-profit juridisk person/enhed (inklusiv den
paraplyorganisation, den tilhører), hovedsageligt sammensat af patienter og /eller plejepersonale, der
repræsenterer og/eller understøtter patienternes og/eller plejernes behov, og hvor forretningsadressen
og virksomhedens primære virke er i Europa.
Patientorganisationsrapporten for hvert land beskriver:
•
•
•

Hvilken type af støtte Lilly yder til patientorganisationen, f.eks. økonomisk, indirekte og
ikkeøkonomisk støtte.
Finansierings- og/eller projektbeskrivelsen for hver transaktion eller støtte
Transaktionsbeløbet i lokal valuta, såfremt støtten er økonomisk.

Overførsel af værdi på tværs af landegrænser
Lilly definerer ToV på tværs af landegrænser, som overførsel af værdi til en patientorganisation, hvor
Lilly filialen, der yder økonomisk støtte, er lokaliseret uden for det land, hvor den modtagende
patientorganisation er registreret. Disse ToVs på tværs af landegrænser, er inkluderet i de relevante
patientorganisationsrapporter som ”International støtte”.

Velgørenheds donationer
Hvert år deltager Lilly-medarbejdere under vejledning af Corporate Social Responsibility-teamet i en
række forskellige indsamlingsaktiviteter og initiativer til velgørende organisationer, som Lilly også kan
bidrage til.

COVID-19
I henhold til EFPIA-retningslinjerne, skal alle EFPIA-medlemsvirksomheder give supplerende oplysninger
på indvirkningerne af COVID-19 på offentliggørelse af deres metodebeskrivelse, hvor det er nødvendigt.
Det er vigtigt at sikre, at alle transaktioner, der opstår som følge af pandemien, afspejles i
patientorganisationsrapporten, hvis de anses for rapportérbare og har en direkte økonomisk værdi eller
repræsenterer en ikke-økonomisk værdi. For eksempel kan der have været en stigning i virtuelle
kampagner eller samarbejder med patientorganisationer, for at lette interaktioner under
rejsebegrænsninger. Der var også mange donationer af værnemidler i løbet af 2020, og såfremt
donationer af denne type blev givet til patientorganisationer, er det vigtigt, at de rapporteres for at
sikre, at Lilly overholder de etiske retningslinjer i lyset af COVID-19, som er afspejlet i det opdaterede
EFPIA-kodeks.

Rapporteringstilpasning
I forhold til rettelser i rapporteringerne, når oplysningerne først er publiceret, vil rettelser
nødvendiggøre opdatering af de rapporterede informationer, der allerede er offentligt tilgængelige. Når
revisioner er foretaget, kan de offentligt tilgængelige rapporteringer, have behov for at blive opdateret
for at afspejle ændringerne.

Dato for offentliggørelse
Dato for offentliggørelse er lig med datoen, hvor de indbyrdes aftaler er konsolideret via interne
systemer
Data forbliver offentliggjort i 3 år i det offentlige domæne.

