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2020 EFPIA metodbeskrivining för stöd till patientorganisationer – Eli Lilly Sweden
AB
Patientorganisationer är en viktig drivkraft som tillåter läkemedelsindustrin att bli
mera patientcentrerad; de ger värdefull insikt i utvecklingen och förbättringen av
innovativa behandlingar och metoder.
Förhållandet mellan läkemedelsföretag och patientorganisationer regleras genom
EFPIA-koden och nationella branschkoder för att säkerställa offentlig information om
allt samarbete. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att uppfylla och upprätthålla
hög standard för öppenhet och integritet mellan läkemedelsindustrin och
patientorganisationer i hela Europa.
Denna metodbeskrivning är avsedd att fungera som underlagsdokumentation för
Lillys patientorganisationsrapport som publiceras årligen. Den understryker skälen
för interaktioner mellan Lilly och patientorganisationer och beskriver metoderna som
används för att uppfylla de rapporteringskrav som anges i EFPIA: s regelverk och
lokala krav på öppenhet i tillämpliga fall.
Patientorganisationer beskrivs som en ideell juridisk person/enhet (inklusive
paraplyorganisationen som den tillhör), huvudsakligen sammansatt av patienter
och/eller vårdgivare, som representerar och/eller stödjer behoven hos patienter
och/eller vårdgivare och vilkens affärsadress, organisationsplats eller huvudsaklig
verksamhetsplats är i Europa.
Patientorganisationsrapporten för varje land kommer att beskriva:
- Den typ av stöd som Lilly tillhandahåller patientorganisationen, dvs. finansiell,
indirekt eller icke-finansiell
- Beskrivning av typen av finansiering som kommer att kallas 'projektbeskrivningen'
- Transaktionsbeloppet i lokal valuta om det finns ett monetärt värde

Gränsöverskridande överföring av värden
Lilly definierar gränsöverskridande värdeöverföring som en värdeöverföring till en
patientorganisation där den Lilly-division som tillhandahåller finansieringen är
baserad utanför det land där patientorganisationen som erhåller finansieringen finns.
Dessa värdeöverföringar redovisas i det land där patientorganisationen har
registrerats. Dessa gränsöverskridande värdeöverföringar ingår i relevanta
patientorganisationsrapporter som "Internationellt stöd".
Välgörenhetsdonationer
Varje år deltar Lillys medarbetare under ledning av Corporate Social Responsibilityteamet i en mängd olika insamlingsaktiviteter och initiativ för
välgörenhetsorganisationer, till vilka Lilly också kan bidra.
COVID-19
Enligt EFPIA-vägledningen måste alla EFPIA-medlemsföretag tillhandahålla
detaljerade redogörelser för konsekvenserna av covid-19 för uppgiftslämnandet i sin
metodologiska beskrivning, om detta är tillämpligt.
Covid-19-pandemin har lett till nya arbetssätt för läkemedelsföretag, som har ersatt
fysiska besök på mottagningar och kongresser med virtuella möten för att
upprätthålla dialog och vetenskapligt utbyte med det medicinska samfundet
samtidigt som hälsa och säkerhet för patienter, sjukvårdspersonal och företagens
egna anställda skyddas. Det är viktigt att säkerställa att alla transaktioner som
uppstår på grund av pandemin återspeglas i patientorganisationsrapporten om de
anses rapporteringsbara och är förknippade med ett penningvärde eller ett
betydande icke-finansiellt värde. Exempelvis kan det ha skett en ökning av virtuella
kampanjer eller samarbeten med patientorganisationer för att underlätta
partnerskap medan reserestriktionerna gäller. Det har också gjorts många
donationer av personlig skyddsutrustning under 2020, och om donationer av den
typen har gjorts till patientorganisationer är det viktigt att de rapporteras för att
säkerställa att Lilly följer de etiska riktlinjerna mot bakgrund av covid-19 som
återspeglas i den uppdaterade EFPIA-koden.
När det gäller rapportkorrigeringar kan datakorrigeringar kräva uppdateringar av
rapporter som är offentligt tillgängliga när rapporter har publicerats. När revideringar
har gjorts kan de offentligt tillgängliga rapporterna behöva uppdateras för att
återspegla förändringarna.
Publicerad datum: Publiceringsdatumet är lika med det datum då rapporten
genereras via interna system.
Denna information kommer att förbli publicerad i tre år i den offentliga domänen.

