2021 EFPIA Pasientorganisasjon metodenotat- Eli Lilly Norge AS
Pasientorganisasjoner er en viktig drivkraft for å få den farmasøytiske industrien til å bli
mer pasientfokusert; de sørger for verdifull innsikt i utvikling og forbedring av innovative
behandlinger og praksis.
Forholdet mellom farmasøytiske selskaper og pasientorganisasjoner er regulert gjennom
EFPIA og nasjonale retningslinjer for offentliggjøring av ethvert samarbeid mellom disse.
Det er viktig å følge disse retningslinjene for å oppfylle og opprettholde høy standard av
åpenhet og integritet mellom den farmasøytiske industrien og pasientorganisasjoner over
hele Europa.
Dette metodenotatet er ment å tjene som støttende dokumentasjon til Lilly sin
pasientorganisasjonsrapport som blir publisert årlig. Den understreker begrunnelsen for
interaksjoner mellom Lilly og pasientorganisasjoner, og beskriver anvendte metoder for
å oppfylle rapporteringskravene skissert i EFPIAs formidlede retningslinjer og lokale krav
til åpenhet der dette er aktuelt.
Pasientorganisasjoner er definert som en non-profitt juridisk person/enhet (inkludert
eventuell tilhørende paraplyorganisasjon), hovedsakelig bestående av pasienter og/eller
omsorgspersoner som representerer og/eller støtter pasientenes og/eller
omsorgspersonenes behov, og som har virksomhetsadresse, holder til eller har
hovedsetet for virksomheten i Europa.
Pasientorganisasjonens rapport for hvert land vil skissere:
-

Hvilken type støtte Lilly har gitt til pasientorganisasjonen f.eks. finansiell, indirekte,
eller betydelig ikke-finansiell støtte
Finansiering eller prosjektbeskrivelse for hver overføring/transaksjon
Transaksjonsbeløpet i lokal valuta, dersom det er tilknyttet en pengeverdi

Verdioverføringer på tvers av landegrenser
Lilly definerer verdioverføringer på tvers av landegrenser som overføring av verdier til en
pasientorganisasjon, der Lilly-avdelingen som yter finansieringen holder til i et annet land
enn pasientorganisasjonen som mottar den. Slike overføringer blir offentliggjort i det
landet hvor pasientorganisasjonen er registrert. Verdioverføringer på tvers av
landegrenser er inkludert i den aktuelle rapporten fra pasientorganisasjonen som
«Internasjonal støtte».
Veldedige donasjoner
Hvert år deltar Lilly-ansatte, under ledelse av Corporate Social Responsibility-teamet, i en
rekke innsamlingsaktiviteter og initiativer for veldedige organisasjoner, som Lilly også kan
bidra til.
COVID-19
I henhold til EFPIA sine retningslinjer, må alle EFPIA sine medlemsbedrifter sørge for
detaljerte opplysninger om konsekvensene av COVID-19 i metodenotatet dersom dette
er aktuelt.
Det er viktig å sikre at transaksjoner som oppstår på grunn av pandemien, gjenspeiles i
pasientorganisasjonsrapporten hvis de anses å være innenfor rapporteringsplikt og har
en økonomisk verdi eller betydelig ikke-økonomisk verdi knyttet til seg. For eksempel kan
det ha vært en økning i virtuelle kampanjer eller samarbeid med pasientorganisasjoner
for å legge til rette for partnerskap under reisebegrensninger. Det var også mange
donasjoner av personlig verneutstyr i løpet av 2020, og dersom donasjoner av denne
typen ble gitt til pasientorganisasjoner, er det viktig at de rapporteres for å sikre at Lilly
følger den etiske veiledningen i lys av COVID-19 som har blitt reflektert i de oppdaterte
EFPIA-retningslinjene.
Korrigering av rapport
Når det gjelder rapportkorreksjoner, kan datakorrigeringer kreve oppdateringer av
rapporter som er offentlig tilgjengelige, etter at rapportene er publisert. Når endringer er
gjort, kan det hende at de offentlig tilgjengelige rapportene må oppdateres for å
gjenspeile endringene.
Publiseringsdato: Publiseringsdatoen tilsvarer den datoen rapporten blir generert via de
interne systemene.
Disse dataene vil være offentlig tilgjengelig i 3 år.

