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Taloudellisten etuuksien julkistaminen
Yhteystyö terveydenhuollon ammattilaisten ja – organisaatioiden kanssa
AbbVie on sitoutunut tekemään yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden
sekä potilasjärjestöjen kanssa, jotta potilaat Suomessa ja kansainvälisesti saisivat parasta
mahdollista hoitoa. Tämän yhteistyön avulla uudet lääkeinnovaatiot , lääkehoidot ja
tutkimustulokset ovat terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden käytettävissä
mahdollisimman nopeasti, mikä johtaa entistä parempaan hoitoon potilaiden kannalta. Yhteistyö
on meille tärkeää myös siksi, että pystymme sen kautta kartoittamaan terveydenhuollon
muuttuvia tarpeita ja vastaamaan niihin paremmin.
Uskomme vahvasti, että vuorovaikutus terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden sekä
potilasjärjestöjen kanssa kasvattaa potilaiden saaman hoidon vaikuttavuutta. Vuorovaikutuksen ja
yhteistyön avulla esimerkiksi hoitokäytäntöjä on pystytty kehittämään siten, että useat sairaudet
eivät vaikuta enää samalla tavalla kuin aiemmin sairastavan elämään.
AbbVien ja terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden yhteistyötä ohjaa avoimuus ja
läpinäkyvyys. Haluamme tarjota kaikille yhteistyön luonteesta kiinnostuneille tasapuoliset
mahdolisuudet saada tietoa yhteistyöstä ja sen muodoista. Näin haluamme varmistaa
yhteiskunnan luottamuksen toimintaamme kohtaan.
Yhteistyö lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioden välillä
hyödyttää potilasta. Yhteistyömme muotoja ovat muun muassa kliiniset tutkimukset, uusien
tutkimustulosten jakaminen, koulutustilaisuuksien järjestämisen tai niihin osallistumisen
tukeminen sekä terveydenhuollon asiantuntijoiden tietotaidon hyödyntäminen konsultointina.
Yhteistyötä lääketeollisuuden ja terveydenhuolllon ammattilaisten ja organisaatioiden välillä
säännellään jo nyt erittäin tarkasti esimerkiksi Lääketeollisuus ry:n Eettisten ohjeiden kautta. Me
kuitenkin uskomme, että läpinäkyvyyden lisääminen taloudellisten etuuksien julkistamisella
entisestään vahvistaa luottamusta lääketeollisuuden ja terveydenhuollon välistä toimintaa
kohtaan. Lääketeollisuus toimii taloudellisten etuuksien julkistamisessa proaktiivisesti ja julkistaa
vapaaehtoisesti Suomessa kaikki taloudelliset etuutensa.
Tietojen julkistaminen ja säilyttäminen
AbbVie Oy julkaisee vuotta 2015 koskevat taloudelliset etuudet 31.5.2016. Taloudelliset etuudet
julkaistaan AbbVie Oy:n internet-sivuilla www.abbvie.fi. Tietoja säilytetään yrityksen internetsivuilla 3 vuotta ja kokonaisuudessaan viiden vuoden ajan.

Keitä julkistaminen koskee
Julkistamisen piiriin kuuluvat taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille ja
organisaatioille. EFPIA:n ohjeistuksen mukaan taloudelliset etuudet merkitään selvästi tiedossa
olevalle vastaanottajalle. Kaikki AbbVie Oy:n maksamat etuudet on maksettu euroissa ja
julkaistaan arvonlisäverottomina.
Julkistamisen piiriin kuuluvia terveydenhuollon ammattilaisia ovat:
• Kaikki viranomaisen tai muun organisaation palveluksessa olevat henkilöt, jotka työssään
määräävät, hankkivat, toimittavat tai annostelevat lääkkeitä.
• Jäsenyrityksen palveluksessa olevat henkilöt, joiden pääasiallinen työ on ammattinsa
harjoittaminen muualla terveydenhuollossa.
Terveydenhuoltoalan organisaatioita ovat:
• Terveydenhuollon, lääketieteen tai tieteellisen alan järjestöt ja organisaatiot
• Yritykset ja muut yhteisöt, joiden kautta yksi tai useampi terveydenhuollon ammattilainen
tarjoaa palveluita.
• Tällaisia organisaatioita voivat olla esimerkiksi sairaalat, klinikat, säätiöt, yliopistosairaalat
tai muut opetusinstituutiot. Potilasjärjestöt eivät kuulu terveydenhuoltoalan
organisaatioihin.
Julkistettavat tiedot
Julkistettavia tietoja ovat rekisteröidyn etu- ja sukunimi, pääasiallinen työpaikka ja sen osoite ja
taloudellisen etuuden arvo.
Taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille on eritelty seuraavanlaisesti:
• AbbVie Oy:n ja terveydenhuollon ammattilaisen välisestä sopimuksesta johtuvat palvelu- ja
konsulttipalkkiot. Palveluista maksettava korvaus on kohtuullinen ja noudattaa näiden
palveluiden käypää markkinahintaa. Palvelu- ja konsulttipalkkiokuluihin kuuluvat
luentopalkkiot sekä palkkiot asiantuntijakonsultoinnista, lääketieteellisen materiaalin
kirjoittamisesta ja koulutusmateriaalin suunnittelusta ja tuottamisesta. Palkkiot maksetaan
palkkana ja julkaistaan bruttopalkan muodossa ilman sosiaalikuluja ja veroja.
• Palveluihin ja konsultaatioihin liittyvät matka- ja majoituskustannukset kuten hotellit,
lennot ja junaliput. Matkanvarauksia hoitava yhteistyökumppanimme varaa lennot sekä
muut kulkuneuvot halvimman mahdollisen reitin mukaan. Kilometrikorvausmäärä
määräytyy verottajan antamien ohjeiden mukaan.
• Tapahtumakustannuksiin liittyvät osallistumiset kuten matka- ja majoituskustannukset sekä
rekisteröintimaksut. Julkisen terveydenhuollon palveluksessa olevien henkilöiden
kongressimatkojen osalta matkaan osallistuja hyväksytään kunkin sairaalan ylilääkärin
puolesta. Terveydenhuollon ammattilaisten itsensä maksamat matkakulut kuten taksit ja
bussiliput korvataan kuitteja vastaan.
Taloudelliset etuudet terveydenhuollon organisaatioille sisältää:
• Apurahat ja lahjoitukset, jotka on osoitettu laitoksille, järjestöille tai yhdistyksille ja joiden
tarkoituksena on terveydenhoidon tukeminen ja/tai joiden jäsenistö koostuu
terveydenhuoltohenkilöstöstä ja/tai jotka tarjoavat terveydenhoitoa.
• Sponsoroinnin kolmansien osapuolten järjestämien tapahtumien kautta. Näihin kuluihin
kuuluvat näyttelyvuokrat, symposiumien järjestäminen sekä luennoitsijapalkkioiden
kustannuksiin osallistuminen. Etuuden arvot on kohdistettu taloudellisen etuuden saajalle.

•

Myös AbbVie Oy:n ja laitosten, terveydenhuollon organisaatioiden sekä –ammattilaisten
yhdistysten välisistä sopimuksista johtuvat tai niihin liittyvät taloudelliset etuudet, joiden
nojalla nämä laitokset, organisaatiot tai yhdistykset tuottavat palveluja AbbVie Oy:lle
julkaistaan terveydenhuollon organisaatioiden osuudessa.

Tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet:
• Tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet julkistetaan
yhteenvetomuotoisesti kokonaissummana.
• Kliiniseen tutkimukseen kuuluvat tutkimuslääkkeet, tutkimuksiin liittyvät
poliklinikkamaksut yms. eivät kuulu julkistamisen kategorioihin.
Julkistaminen yhteenvetomuodossa:
• Yhteenvetomuotoisesta osasta käy ilmi niiden henkilöiden, jotka eivät ole antaneet lupaa
julkistamiseen yhteenlaskettu taloudellisten etuuksien summa sekä henkilöiden lukumäärä.
• Myös julkistamisesta kieltäytyneiden prosenttimäärän osuus kokonaismäärästä julkaistaan.
Suostumus ja tietojen tarkistaminen
•
•
•
•
•

AbbVie Oy kerää suostumukset käyttäen suostumuslomaketta, joka on yhteneväinen
Lääketeollisuus ry:n lomakkeen kanssa.
Yksilötasolla julkistaminen edellyttää henkilökohtaista suostumusta. Suostumuksen
antaminen on vapaaehtoista ja se on mahdollista peruuttaa milloin tahansa erillisellä
ilmoituksella.
Jos suostumusta ei anneta tai se peruutetaan, tiedot julkaistaan tietokannassa
yhteenvetomuodossa saajaa yksilöimättä siten, ettei yksittäinen etuuden vastaanottaja ole
tunnistettavissa.
Kaikille suostumuksen antaneille lähetetään kunkin kalenterivuoden päätyttyä selvitys
heille kohdistetuista kuluista ennen varsinaista julkistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja korjata itseään koskevien tietojen paikkaansapitävyys.

Julkistamisessa käytetyt menetelmät
•
•
•
•
•
•
•

Julkistaminen tehdään niin ettei liiketoimintasalaisuuksia, kilpailulainsäädäntöä tai muuta
pakottavaa sääntelyä rikota.
Julkistamiseen käytetään Lääketeollisuus ry:n mallipohjaa, joka mahdollistaa yksityisyyden
suojan toteutumisen. Tietosuojasyistä lääkäreiden sv-tunnuksia ei mainita julkistamisen
yhteydessä.
1.1.2015 – 31.12.2015 välisenä aikana aiheutuneet tapahtumakustannukset kohdistetaan
vuodelle 2015.
1.1.2016 – 12.2.2016 välisenä aikana suoritetut maksut 2015 vuodelle kuuluvista
tapahtumakustannuksista kohdistetaan 2015 vuoden kuluiksi.
13.2.2016 jälkeen suoritetut maksut vuodelle 2015 kuuluvista tapahtumakustannuskuluista
kohdistetaan vuodelle 2016.
Palvelu ja konsulttipalkkiot kohdistetaan ja julkaistaan suoritetun maksupäivän mukaan.
Vuotta 2014 koskevat palkkiot, jotka on maksettu vuoden 2015 puolella eivät kuulu
julkistamisen piiriin.

•
•

Ateriat ja juomat, lääkenäytteet sekä informatiivinen ja koulutuksellinen materiaali ja
lääkinnälliset tarvikkeet eivät kuulu julkistamisen piiriin.
Ryhmäkuljetusten osalta summa on jaettu matkalle osallistujien kesken.

AbbVie Oy (Finland) 2015 Transparency Disclosure Methodological Notes
As a member company of EFPIA and Pharma Industry Finland, AbbVie Oy (Finland) is committed to ensure that the
nature and scope of transfers of value (ToV) with healthcare professionals (HCPs) and healthcare organisations
(HCOs) are clear and transparent to the public. Therefore, AbbVie Oy (Finland) has published applicable ToVs
provided directly or indirectly to HCPs or HCOs in calendar year 2015.
This Methodological Note provides guidance on how AbbVie Oy (Finland) has recorded and publicly reported this
information in accordance with the current editions of Pharma Industry Finland’s Transparency Code.
Reporting period / Reportable ToV:
The AbbVie Oy (Finland) 2015 disclosure includes applicable ToVs provided between 1 January 2015 and 31
December 2015 related to 2015 events.
A cut-off date has been defined for transactions to be eligible for current year reporting, 12 February 2016
Transactions submitted after the date will be considered for the 2016 report.
Transparency Acknowledgment from HCPs <or HCOs (where applicable):
Agreements between AbbVie Oy (Finland) and HCPs/HCOs relating to 2015 ToVs may have included a Transparency
section where HCPs and HCOs were notified of AbbVie’s Transparency obligations.
Consent Approach:
HCPs received a consent package including a letter explaining AbbVie’s commitment to Transparency and the
options and rights they have in accordance with data protection legislation.
AbbVie will publish the, total value of the ToVs for those HCPs that have provided express consent for such individual
disclosure. HCPs not providing consent will have their amounts included in an aggregate amount published per
Pharma Industry Finland’s requirements. AbbVie Oy (Finland) will also publish the ToVs to HCOs in the aggregated
amount.
AbbVie’s approach is to seek indefinite consent. If an HCP would like to withdraw a consent already provided, they
can do so in writing to AbbVie.
Partial Consent:
AbbVie Oy (Finland) supports full disclosure. If only partial consent is given by a HCP all the TOVs of this HCP will be
disclosed as aggregate, so not on an individual level.
Non Duplication:
Whenever possible, AbbVie Oy’s (Finland) ToVs are disclosed to HCPs. If ToV is provided to the company of an HCP,
the ToV will be attributed to the company.
HCP/HCO number of recipients reported at an aggregate level:
Each category of ToVs reported at an aggregate level includes the number of HCPs/HCOs provided with a ToV. Each
HCP/HCO that received a ToV is counted as one recipient in each category. The total number of recipients may
therefore include individual HCPs/HCOs that received one or more ToVs during the reporting period.
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Cross borders interactions:
AbbVie affiliates (worldwide) that have provided AbbVie Oy (Finland) HCPs/HCOs with a reportable ToV have been
included.
Sponsoring payments made to more than one HCO:
In the case of sponsorship agreements where different HCO’s have participated, it was assumed that each HCO
received an equal share and was published at individual HCO level accordingly.
Pre disclosure:
By 1 April 2016, HCPs that granted consent to disclose on individual level, received a statement with the details of
ToVs to be reported to Pharma Industry Finland to provide an opportunity to verify and review the information to
ensure it is accurate, prior to full submission to Pharma Industry Finland on 31 May 2016.
ToV Definitions:
HCP ToV Definition, such as:
• Fee for Service and Consultancy
• Speaker fee (including associated preparation work)
• Advisory Boards and other consultancy engagements (including associated preparation work)
• Chairing a meeting
• Training
• Educational/Scientific Events
Note: Where AbbVie knows the identity of a market research participant (single blind market research), the
fee(s) will be disclosed under this category.
•

Related expenses agreed in the Fee for Service or consultancy contract, such as:
• Flights
• Hotel
• Other transportations costs (mileage, train, taxi, bus, underground, parking)

Note: Where incidental expenses are immaterial and unable to be disaggregated from the fees (due to system
limitations), said expenses will be disclosed under the Fee for Service and Consultancy Fees category.
•

Contribution to cost of events e.g. sponsorship for registration fees, travel and accommodation, such as:
• Congress/Meeting registration
• Flights
• Hotel
• Other transportations costs (mileage, train, taxi, bus, underground, parking)
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HCO ToV Definition:
•

Sponsorship agreements with HCOs / third parties appointed by HCOs to manage an event, such as part
funded independent education events. When sponsorship also included catering costs as part of a
sponsorship package which included other forms of funding to enable the event to take place (e.g. logistical
costs), then it was included as a ToV (sponsorship).
•
•
•

•
•
•

Where indirect sponsorship of an HCP occurs through an HCO, the ToVs will be disclosed in the
name of the HCO recipient.
Where the AbbVie sponsorship is provided through a conference organiser, the ToV will be disclosed
in the name of the recipient HCO.
Where a vendor is organising an event (via AbbVie provided sponsorship) on behalf of more than
one HCO, then the ToVs will be disclosed in the name of each HCO recipient.

Donations and Grants to HCOs and Benefits in Kind to HCOs
Sponsoring events organized by third parties (exhibition rental fees, organizing symposiums, participation in
to lecturers fees)
Contracts between AbbVie Oy (Finland) and HCOs under which the HCOs provide services to AbbVie Oy
(Finland).

Date Methodology:
AbbVie followed the date methodology when determining which ToVs are in scope for current reporting cycle:
Event Date is defined as the date the expense occurred. ToV related to the following categories will use the Event
Date when determining applicability for current year reporting requirements (e.g., did the event occur within the
reporting period 1 January 2015 to 31 December 2015).
• Fee for Service and Consultancy: Expenses
• Contribution to Cost of Events: Registration Fees
• Contribution to Cost of Events: Travel and Accommodation
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Paid Date is defined as the date the payment was provided to the covered recipient. ToVs related to the following
categories use the Paid Date when determining applicability for current year reporting requirements (e.g., did the
payment occur within the reporting period 1 January 2015 to 31 December 2015).
•
•
•
•

Fee For Service and Consultancy: Fee
Contribution to Cost of Events: Sponsorship Agreements
Grants and Donations
Research and Development

Note: For the current reporting year, any ToVs with a paid date in 2015 that relates to an event in 2014 will not be
reported as the timing of the event occurred prior to the effective date (1 January 2015) of the EFPIA Disclosure
Code requirements.
Out of Scope:
Transfers of value that:
(i) are solely related to over-the-counter medicines
(ii) are not listed in Article 3 of this Code, such as items of medical utility, meals and drinks and medical samples
(iii) are part of ordinary course of purchases and sales of medicinal products by and between AbbVie and HCP (such
as a pharmacist) or an HCO
VAT:
Where applicable, disclosure of HCP and HCO payments does not include VAT
Social Benefits:
Where applicable, disclosure of HCP and HCO payments does not include Social Benefits
Withholding Taxes:
Where applicable, for services provided in locations outside of Finland, ToV amounts will be reported as in the
contract agreement.
Currency:
All information is reported in euros (EUR).
Exchange Rate:
Where transfers of value were captured in foreign currency, amounts were converted to local currency based on
Monthly Average Rates. Month determined by ToV date.
Rounding:
For each HCP/HCO, ToVs for each reporting category are rounded to the nearest euro. The Total Amount for each
HCP/HCO represents the sum of the reporting category amounts.
Multiyear contacts:
For multiyear contracts, disclosure only includes ToVs applicable during the reporting period (1 January 2015 and 31
December 2015).
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Research and Development:
For the purpose of disclosure, research and development (R&D) ToVs are ToVs to HCPs or HCOs related to the
planning or conduct of:
• non-clinical studies
• clinical trials
• non-interventional studies that are prospective in nature and involve the collection of data from, or on
behalf of, individual or groups of HCPs specifically for the study.
The total aggregate disclosure includes transfers if value made by AbbVie Oy (Finland) to HCOs, as well as those
made it parent company and its subsidiaries.
Clinical trials with retrospective elements, including ToVs direct or indirect to HCOs, has been disclosed at an
individual level as a fee for service.
Biological samples and investigational compounds will be excluded from R&D disclosures. These compounds are
subject to provisions under the Clinical Trial Directive (their use is submitted in the clinical trial approval process).
Lending of laboratory equipment that is used exclusively for conducting a study and will be returned to AbbVie at
the end of the study will not be disclosed in the R&D aggregate amount. This activity does not constitute a
permanent benefit to the covered recipient.
Post Publication Disputes
AbbVie will review and investigate disputes with HCPs/HCOs relative to our transparency reports. Subject to
AbbVie's internal review and approval, any changes resulting from disputes will be published from time to time.
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