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Inledning 

 
För att uppfylla kraven i EFPIA-Disclosure Code, samtycker Otsuka Scandinavia till att dokumentera 

och publicera information om alla värdeöverföringar som vi kan tillhandahålla direkt eller indirekt 

till någon sjukvårdspersonal eller hälsovårdsorganisationer. Rapporteringsperioden kommer i varje 

fall att vara det föregående kalenderåret och vi samtycker till att publicera den relevanta rapporten 

i slutet av maj följande år ("Rapporteringsperiod"). 

 
Syftet med detta Metoddokument är att ge en tydlig och enkel förklaring av hur Otsuka Scandinavia 

avser att registrera och publicera denna information i enlighet med EFPIA-Disclosure Code. I 

synnerhet vill Otsuka Scandinavia beskriva den underliggande metodiken som tillämpas och förklara 

specifika frågor om hur Otsuka Scandinavia kommer att tillämpa detta vid publicering av viktig 

information. Otsuka Scandinavia kommer endast att avstå från att publicera detaljerna om de 

värdeöverföringar där detta tydligt inte krävs enligt EFPIA-Disclosure Code. 

 

Alla frågor som rör detta Metodik Observandum och / eller rapporten bör riktas till: 

info@otsuka.se 

https://www.efpia.eu/media/25837/efpia-disclosure-code.pdf
https://www.efpia.eu/media/25837/efpia-disclosure-code.pdf
https://www.efpia.eu/media/25837/efpia-disclosure-code.pdf
https://www.efpia.eu/media/25837/efpia-disclosure-code.pdf
https://www.efpia.eu/media/25837/efpia-disclosure-code.pdf
mailto:info@otsuka.se
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I. PRINCIPER FÖR SAMTYCKESHANTERING 

 
1. TILLSTÅND ATT PUBLICERA INFORMATION 

 
1.1. RÄTTSLIG BAKGRUND 

Alla har enligt lag rätt att skydda uppgifter som rör dem. Denna grundläggande rättighet täcker 
inspelning, bearbetning och spridning av all personlig information, varvid någon av dessa ska kräva 
specifikt samtycke från den berörda personen. Det finns strikta krav för sådant samtycke - det 
måste vara uttryckligt, det måste visuellt markeras i avtalstexter eller liknande dokument och 
måste vara tydligt och öppet formulerat. 

 
1.2. VÅR TILLVÄGAGÅNG 

Otsuka Scandinavia kräver att alla HCPs tillhandahåller sitt samtycke till oss innan de publicerar 
information om alla värdeöverföringar som de får från oss som enskilda individer. 
Samtycken kommer att: 

- krävas för alla engagemang av svenska HCPs i Otsuka Group Company 
(enligt definitionen i avsnitt 3.1 nedan); och 

- vara obegränsad i tiden om inte och tills den återkallas skriftligen av HCPn. 

 
I händelse av att svar på samtycke inte har mottagits från en HCP, trots bästa ansträngningar, 
rapporteras värdeöverföringen i företagets aggregerade värdeöverföring. 

 
Samtycke för en HCO begärs inte, förutom om det krävs enligt lag, i vilket samtycke kommer att 
ingå i det skriftliga avtalet med sjukvårdsarbetaren. 

 
2. DELVIST SAMTYCKE 

 
2.1. EXEMPEL 

Denna situation kan till exempel uppstå där en HCP samtycker till offentliggörandet av detaljer 
om att ha fått finansiering för att delta i en professionell kongress eller ett seminarium men inte 
samtycker till publiceringen av rese- och boendekostnaderna i samband med resan. Ett annat 
potentiellt exempel är där den berörda CPn samtycker till publicering av de utgifter som betalats 
i samband med att delta i en sådan händelse, men inte till publicering av någon tillhörande 
konsultavgift. 

 
2.2. VÅR TILLVÄGAGÅNG 

Om samtycke till att redovisa återkallas för varje enskilt engagemang, kommer alla åtaganden 
(tidigare och framtida) för denna HCP att offentliggöras aggregerat. I händelse av att en begäran 
om återkallande mottas antingen efter att uppgifterna har behandlats för redovisning (vanligtvis 
trettio (30) dagar före ett redovisningsdatum) eller efter en faktisk redovisning kommer 
återkallelsen att återspeglas efter 30 dagar i en uppdaterad rapport och samtyckesändringen 
kommer att gälla såväl vid framtida åtaganden, såvitt det ligger inom Otsuka Scandinavias kontroll 
att uppdatera rapporten. 

 
3. PUBLIKATIONENS VARAKTIGHET 

Otsuka Scandinavias rapport kommer att förbli offentligt tillgänglig under en period av 3 år. 
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II. ALLMÄNNA FRÅGOR 

 

1. DEFINITIONER 

 
1.1. SJUKVÅRDSARBETARE 

Otsuka Scandinavia har antagit definitionen enligt EFPIA-Disclosure Code. 
 

Otsuka Scandinavia-rapporten kommer att vara baserad och beroende av referensdata lagrade 

i Otsuka Scandinavia interna databas (OPTICS), fyllda med data köpta från IMS (OneKey Database) 

samt interna data. 

Undantag: 

a. Personer som är registrerade, men som inte utövar sitt yrke som HCP, inklusive en 
pensionerad HCP (exklusive HCPs som bedriver forskning eller undervisning) och därför 
inte föreskriver, köper, levererar, rekommenderar eller administrerar ett läkemedel, 
och som kan vara engagerade i att konsultera tjänster till Otsuka Scandinavia. 

 

Exempel 1: en HCP som arbetar för ett konsultföretag men som också arbetar på en 
klinik, ska värdeöverföringen offentliggöras. 

 

Exempel 2: en apotekare som arbetar på heltid i ett konsultföretag som 
tillhandahåller Otsuka Scandinavia lagstiftningsrådgivning, ska värdeöverföringen 
inte offentliggöras. 

 

b. Anställda i Otsuka Scandinavia som fortfarande är medlemmar i de nämnda yrkena och 
har förskrivningsrätt anses vara uteslutna. 

 

c. Anställda på Otsuka Scandinavia-samarbetspartners som fortfarande är medlemmar 
i de nämnda yrkena och har förskrivningsrätt anses uteslutna. 

 
1.2. HÄLSOVÅRDSORGANISATION 

Otsuka Scandinavia har antagit definitionen enligt EFPIA-Disclosure Code.  

Undantag: 

a. Företag som tillhandahåller hälso- och sjukvårdsrådgivning eller tjänster som anställer 
sjukvårdspersonal, vars huvudsakliga sysselsättning är tillhandahållande av 
konsulttjänster och inte att utöva sjukvård, utesluts. 

Exempel: en sjukvårdsarbetare som arbetar för ett konsultföretag som är anlitat av 
Otsuka Scandinavia för att ge allmänna råd om ett sjukdomsområde som inte är 
relaterat till en specifik produkt 

 

b. I förhållande till avgift för tjänstearrangemang, om betalning görs till en företagsenhet 
och inte en fysisk person, kommer beloppet att offentliggöras som en värdeöverföring 
till en hälsovårdsorganisation. 

 
  

https://www.efpia.eu/media/25837/efpia-disclosure-code.pdf
https://www.efpia.eu/media/25837/efpia-disclosure-code.pdf
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1.3. LÄKEMEDEL 
Otsuka Scandinavia har antagit definitionen enligt EFPIA-Disclosure Code, med det ytterligare 
förtydligandet: 

 

a. Läkemedel kommer att inkludera produkter för vilka det begärs en ansökan om 
marknadsföringstillstånd till EMA eller någon annan nationell behörig myndighet 
i Europa. 

b. Värdeöverföring relaterade till all aktivitet med avseende på en ny molekyl / förening 
som är kommersiell till sin natur och inte direkt relaterad till forskning och utvecklings- 
(FoU)aktivitet, kommer att beskrivas som enskilda värdeöverföringar. 

c. Medicinska apparater ingår inte. 
d. Kombinationsprodukter ingår. 

 
2. DATAKÄLLOR 

 

Data kommer att fångas in via ett antal plattformar: 

a. OPTICS – den skräddarsydda Otsuka Scandinavia-plattformen för referensdata, 
dokumenthantering och fånga värdeöverföringar. 

b. ERP system (SAP) där direkta betalningar till sjukvårdspersonal / 
hälsovårdsorganisationer hanteras. 

c. Tredjepartssystem – ad hoc-betalningar gjorda av mellanhänder som inte har åtkomst 
till OPTICS. Dessa värdeöverföringar fångas via OPTICS-mallens kalkylblad som måste 
laddas upp manuellt. 

d. Otsuka Scandinavia använder en tredje part för att konsolidera all källdata och 
utarbeta rapporter. 

 
3. GRÄNSÖVERSKRIDANDE ENGAGEMANG 

 
3.1. BAKGRUND 

Otsuka koncernföretag med möjlighet att tillhandahålla värdeöverföringsuppgifter för EFPIA-
rapportering är alla Otsuka koncernföretag (ingående i alla jurisdiktioner) som: 

 

- utvecklar eller kommersialiserar läkemedel (enligt definition); 
- kontrolleras (dvs. mer än 50% ägande) av Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., (”OPC”); Otsuka 

America Inc. (“OAI”); Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. (”OPEL”) och alla dotterbolag till 
dessa tre företag; och 

- engagera (tillhandahålla värdeöverföring till) HCPs bosatta eller som utövar sitt yrke i någon av de 
europeiska medlemsstaterna 

(hädanefter kallade “Otsuka-koncernföretag”) 

 
3.2. EXEMPEL 

Det finns en gränsöverskridande situation när värdeöverföringarna betalas av ett Otsuka 
koncernföretag som är etablerat i ett annat land än det land där HCPn eller HCOn är baserad, 
utövar sitt yrke eller har sitt huvudkontor. Denna typ av situation inkluderar de fall där ett 
dotterbolag till Otsuka Group-företag med säte utanför Sverige, ingår ett avtal med en HCP eller 
HCO som är bosatt eller som utövar sin aktivitet i Sverige. 
 

 

https://www.efpia.eu/media/25837/efpia-disclosure-code.pdf
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3.3. VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Otsuka Scandinavia kommer att redovisa alla värdeöverföringar till svenska HCPs och HCOs för 
engagemang från alla Otsuka koncernföretag. I dessa fall kommer information att lämnas 
i enlighet med EFPIA-Disclosure Code. 

 

Exempel (1): Om Otsuka US engagerar en svensk HCP, kommer Otsuka Scandinavia att 
redovisa värdeöverföringar gjorda till den svenska HCPn på uppdrag av Otsuka US. 

 
4. PUBLIKATION AV VÄRDEÖVERFÖRINGAR TILLÅTNA I EN UTLÄNDSK VALUTA: 

VALUTAASPEKTER 
 

Otsuka Scandinavia rapporterar alla värdeöverföringar i basvalutan för det lokala kontoret 
i rapporteringslandet. Alla belopp där värdeöverföringarna har varit i utländsk valuta kommer att 
konverteras med hjälp av kursen för den sista dagen i månaden då värdeöverföringarna har 
genomförts. I vissa fall kommer den valutakurs som används för att konvertera beloppet 
i utländsk valuta till det redovisade valutabeloppet att skilja sig från den kurs som användes vid 
betalningsöverföringen. Detta bestäms till stor del av värdeöverföringars karaktär och Otsuka 
Scandinavia räknar med att skillnaderna är relativt obetydliga. 

 
5. BEHANDLING AV MOMS 

 
Otsuka Scandinavia kommer till största delen att redovisa de betalade värdeöverföringarna som 
nettobelopp, dvs. exklusive moms. Om värdeöverföringar anges i OPTICS manuellt efter indirekta 
utgifter kan beloppet inkludera moms. 

 
6. RAPPORTERING AV VÄRDEÖVERFÖRINGAR 

 
 Direkta värdeöverföringar kommer att redovisas under värdeöverföringsperioden under 

vilken betalning faktureras oavsett avtalsdatum, avtalets varaktighet eller händelsedatum. 
 

Exempel (1): för ett evenemang i december 2019 är det möjligt att en del av 
värdeöverföringarna för det evenemanget faktureras 2019 och resten 2020. Endast 
fakturor som behandlats 2020 redovisas för perioden 1 januari - 31 december 2020. 
Värdeöverföringarna relaterade till evenemanget och betalningen i december 2019 har 
varit en del av värdeöverföringarnas redovisning 2019 under kalenderåret 2020. 

Exempel (2): för fleråriga kontrakt kommer värdeöverföringarna till samma HCP/ HCO 
enligt samma kontrakt att redovisas per datum för enskilda fakturor. 

I händelse av att värdeöverföringar som är redovisningsbara för denna rapporteringsperiod 
upptäcks efter avstängningsdatum för redovisningsdatumet eller publicering av 
redovisningsrapporten, ska dessa värdeöverföringar inkluderas i nästa redovisningsrapport för 
rapporteringsperioden 1 januari 2020 - 31 december 2020. 
 

 Indirekta värdeöverföringar kommer att redovisas med det datum som tillhandahålls till 
Otsuka Scandinavia av förmedlaren. I händelse av att betalningsdatumet inte 
tillhandahålls av mellanhanden, används händelsedatumet. 

  

https://www.efpia.eu/media/25837/efpia-disclosure-code.pdf
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 Tillhandahållande av produkt för studieändamål: 

 

- Värdestudier för marknadsförda produkter enligt Kostnad För Vara-priset, utom 
när kvantiteterna är av nominellt värde. 

- Om produkten inte kommersialiseras efter godkännande tillskrivs inget värde. 
 

 Deltagarnas deltagande på sponsrade evenemang och "no-shows": 
 

- Om Otsuka Scandinavia sponsrar en svensk HCP/HCO för att delta i ett 
evenemang och den relevanta HCPn inte deltar, kommer en värdeöverföring inte 
att redovisas för den HCPn. 

 

 
7. INDIREKT BETALNING AV VÄRDEÖVERFÖRINGAR TILL HCPs 

 
I händelse av att vi blir medvetna om att värdeöverföringar som beviljats av oss till en tredje 

part har överlämnats till HCPs, eller om dessa personer har haft nytta av sådana, kommer vi i 

allmänhet att publicera detaljerna för var och en av dessa värdeöverföringar under namnet på 

den berörda HCPn. Våra avtalsarrangemang med tredje parter inkluderar 

dataskyddsbestämmelsen att tredje parter kräver samtycke från sin egen avtalspartner för 

publicering av information som rör värdeöverföringar och måste visa sådant för oss. 

 

8. UTGIFTSKATEGORIER ANVÄNDA AV Otsuka Scandinavia 

 
UTGIFTS KATEGORI BESKRIVNING 

HCOs Medicinsk Pedagoiskt 
Bidrag och donation 

Donation och bidrag i pengar eller av annat slag  
(t.ex. medicinska pedagogiska böcker och broschyrer, 
stipendium) till HCOs. 
Se avsnitt 9 för ytterligare förklaring. 

HCOs/HCPs 
registreringsavgift 

Avgift som betalas för att tillåta en HCP eller medlem av 
en HCO att delta i en kongress, kurs, 
utbildningsevenemang (endast i samband med uppdrag 
för Otsuka Scandinavia). 

HCOs/HCPs Resor och 
boende 

Exempelvis flyg, tåg, taxi, hotell. Måltider ingår inte 
(utom frukost om det ingår i hotellbeloppet) 

HCO sponsoring  Alla utgifter som avtalats med en HCO (t.ex. hyra av bås, 
annonsutrymme, utrymme för satellitsymposier, och 
bidrag till kostnaden för möten). 

HPC/HCO Avgift för service Ersättning för alla typer av tjänster som tillhandahålls av 
en HCP eller medlem av en HCO (t.ex. talaravgift, 
konsultavgift, ersättning för marknadsundersökning när 
sjukvårdsarbetare identitet är tydlig, talarutbildning, 
medicinsk skrivning och dataanalys). Se avsnitt 11 för 
ytterligare förklaring. 
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HCPs/HCOs avtalsrelaterade 
kostnader 

Resor och boende eller annan kostnad enligt avtalet om 
avgift för tjänster (t.ex. taxi). 

FoU-relaterade kostnader Kostnader relaterade till planering och genomförande av 
en Otsuka Scandinavia-sponsrad studie. Se avsnitt 10 för 
ytterligare förklaring. 

 

9. STÖD OCH DONATIONER 
 

Definition: alla värdeöverföringar relaterade till medicinska och utbildningsvaror och tjänster 
som förbättrar patientvård eller gynnar hälso-och sjukvårdssystemet och upprätthåller 
patientvård. 
Donationer antingen i kontanter eller annat slag, som stöder sjukvård ingår. 

 
10. FORSKNING OCH UTVECKLING (FoU) 

 
Otsuka Scandinavia har antagit definitionen enligt EFPIA-Disclosure Code med det ytterligare 
förtydligandet: 

 

a. Otsuka Scandinavia kommer att redovisa under denna kategori alla 
värdeöverföringar relaterade till framtida icke-interventionsstudier sponsrade av 
utprövare (t.ex. Forskarsponsrade Studier, eftersom de är framtidsinriktade och 
involverar insamling av patientdata från eller på uppdrag av enskilda eller grupper 
av sjukvårdspersonal specifikt för studien. 

 

b. Otsuka Scandinavias stöd, direkt eller indirekt, till medicinsk publicering i samband 
med FoU-verksamhet, kommer att redovisas under denna kategori. 

 

Det bör noteras att detta kommer att öka det totala årliga beloppet som redovisas för denna 
kategori. 

 

11. AVGIFTER FÖR TJÄNSTER TILL HCOs 
 

I tillägg till avgift för tjänster i samband med konsulttjänster, kommer Otsuka Scandinavia att 
redovisa under denna kategori alla värdeöverföringar som rör retrospektiva icke-
interventionsstudier sponsrade av utprövaren (t.ex. Forskarsponsrade Studier). 
Det bör noteras att detta kommer att öka det totala årliga beloppet som redovisas för denna 
kategori för vissa hälsovårdsorganisationer. 

 
12. SAMARBETSPARTNERS 

 
Principen: varje partnerföretag kommer att redovisa värdeöverföringar som gjorts av den 
enheten till HCPs/HCOs, oavsett ersättning. Hur som helst, har varje land har definierat den 
process som är tillämplig på gemensamt sponsrade evenemang. 
Alla värdeöverföringar som gjorts av en Otsuka Scandinavias partner för en produkt som inte 
är licensierad eller kommersialiserad i Europa kommer inte att redovisas. 
Exklusiva distributörer av Otsuka Europe Medicinal Products är ansvariga för att redovisa 
värdeöverföringar i enlighet med deras egna krav på efterlevnad. 

 

https://www.efpia.eu/media/25837/efpia-disclosure-code.pdf
https://www.efpia.eu/media/25837/efpia-disclosure-code.pdf
https://www.efpia.eu/media/25837/efpia-disclosure-code.pdf
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13. CIVIL ELLER KRIMINELL ÅTGÄRD ELLER ADMINISTRATIVT FÖRFARANDE 
 

När det gäller en HCPs som  mottagit en värdeöverföring enbart för tjänster med avseende 
på en civil eller kriminell handling eller ett administrativt förfarande, sådana 
värdeöverföringar utesluts från redovisning. Dessa förfaranden inkluderar: 

- Rättsligt försvar, 
- Åtal, och 
- Förlikning eller dom av civil eller kriminell handling och skiljedom eller annan rättslig 

åtgärd. 

 
14. DATAKVALITET 

 

Otsuka Scandinavia är övertygad om att uppgifterna i redovisningen är så vitt vi vet en 
fullständig och korrekt redogörelse för värdeöverföringarna gjorda av eller på uppdrag av 
Otsuka Scandinavia till HCPs/HCOs i Sverige för perioden 1 januari till 31 december 2019. 
 

 


