Vuoden 2018 julkistettavat tiedot – Lääkeyritys AbbVie Oy
Yhteistyön taloudellisen arvon julkistaminen
Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa
AbbVie on sitoutunut tekemään yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden sekä
potilasjärjestöjen kanssa, jotta potilaat Suomessa ja maailmanlaajuisesti 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.
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 sairastavan elämään enää samalla tavalla kuin aiemmin.
AbbVien ja terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden yhteistyötä ohjaa avoimuus ja läpinäkyvyys.
Haluamme tarjota kaikille yhteistyön luonteesta kiinnostuneille tasapuoliset mahdollisuudet 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
erittäin tarkasti esimerkiksi Lääketeollisuus ry:n Eettisten ohjeiden kautta. Me myös uskomme, että
läpinäkyvyyden lisääminen taloudellisten etuuksien vapaaehtoisella julkistamisella entisestään vahvistaa
luottamusta lääketeollisuuden ja terveydenhuollon välistä toimintaa kohtaan. Lääketeollisuus ry:n jäsenet
toimivat taloudellisten etuuksien julkistamisessa proaktiivisesti ja julkistavat vapaaehtoisesti Suomessa
kaikki julkistamisen piirissä olevat taloudelliset etuutensa.
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Yhteenveto AbbVie Oy:n vuoden 2018 kohdistamista taloudellisista etuuksista
Vuoden 2018 aikana AbbVie Oy kohdisti taloudellisia etuuksia yhteensä 22 terveydenhuollon organisaatiolle
ja 389 terveydenhuollon ammattilaiselle. Terveydenhuollon ammattilaisista 82 % (11.06.2019) on antanut
suostumuksensa tietojen julkaisemiseen yksilötasolla.
AbbVie Oy:lle julkistamisluvan antaneita terveydenhuollon ammattilaisia on 320 (11.06.2019). Kyseisille
terveydenhuollon ammattilaisille on kohdistetty taloudellisia etuuksia keskimäärin 952 euroa /
terveydenhuollon ammattilainen. Julkistamisen kieltäneitä terveydenhuollon ammattilaisia on 49
(11.06.2019). 20 terveydenhuollon ammattilaista ei ole ilmaissut kantaansa julkistamiseen. Näihin kahteen
ryhmään kuuluville henkilöille kohdistetut etuudet julkistetaan koontisummana, ja tässä ryhmässä
keskimääräinen kohdistettava etuus on noin 1,046 euroa / terveydenhuollon ammattilainen.
Terveydenhuollon organisaatioille on myönnetty taloudellista etuutta keskimäärin 4,084 euroa /
organisaatio.
Taloudelliset etuudet julkistetaan EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations) luoman 7-jakoisen luokittelun perusteella.
Luokat ovat:
EFPIA 1) Palvelu- ja konsulttipalkkiot (Fee for Service and Consultancy: Fee)
EFPIA 2) Palkkioihin liittyvät matkakulut (Fee for Service and Consultancy: Related expenses);
EFPIA 3) Tapahtumakustannuksiin osallistuminen, sponsorointi (Contribution to Cost of Events:
Sponsorship Agreements)
EFPIA 4) Rekisteröinti- ja osallistumismaksut (Contribution to Cost of Events: Registration Fees);
EFPIA 5) Tapahtumiin liittyvät matkakulut (Contribution to Cost of Events: Travel and Accommodation)
EFPIA 6) Kliiniset lääketutkimukset (Research or Clinical Trials)
EFPIA 8) Lahjoitukset ja apurahat (Donations and Grants)
AbbVie Oy:n vuonna 2018 myöntämien taloudellisten etuuksien jakautumista on kuvattu alla taulukossa 1
ja kuviossa 1.
Taloudellisen etuuden luokka
Summa
Valuutta
Palvelu- ja konsulttipalkkiot
155 624 EUR
Palkkioihin liittyvät matkakulut
12 712 EUR
Tapahtumakustannuksiin osallistuminen / sponsorointi
40 818 EUR
Rekisteröinti- ja osallistumismaksut
34 930 EUR
Tapahtumiin liittyvät matkakulut
180 995 EUR
Tutkimustoiminta ja kliiniset lääketutkimukset
1 258 398 EUR
Lahjoitukset ja apurahat
41 457 EUR
Taulukko 1. AbbVie Oy:n kohdistamat taloudelliset etuudet vuoden 2018 osalta etuuden luokan mukaan
esitettynä (11.06.2019).
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41.457
155.624

12.712
40.818
34.930

180.995

Palvelu - ja konsulttipalkkiot
Palkkioihin liittyvät matkakulut
Tapahtumakustannuksiin
osallistuminen, sponsorointi
Rekisteröinti - ja osallistumismaksut
Tapahtumiin liittyvät matkakulut

1.258.398

Kliiniset lääketutkimukset
Lahjoitukset ja apurahat

Kuvio 1. AbbVie Oy:n vuonna 2018 kohdistamat taloudelliset etuudet (11.06.2019).
Esimerkkejä vuoden 2018 yhteistyöstä
Kansainväliset kongressit
Vuoden 2018 aikana AbbVie Oy on tukenut terveydenhuollon ammattilaisten osallistumista erikoisalansa
kansainvälisiin kongresseihin. Kansainväliset kongressit ovat terveydenhuollon ammattilaisille tärkeitä väyliä
esimerkiksi oman osaamisen päivittämiseen, verkostoitumiseen kansainvälisten tutkijaryhmien kanssa sekä
tiedon hankkimiseen uusista tutkimustuloksista ja hoitosuosituksista.
Kutsu kansainväliseen kongressiin esitetään Suomessa julkisen sektorin osalta erikoissairaanhoidossa
klinikkatasolla, jolloin klinikan johto nimeää kyseiseen kongressiin osallistuvan työntekijän. AbbVie Oy
maksaa nimetyn erikoislääkärin matkustamiseen, kongressin aikaiseen majoitukseen ja kongressin
rekisteröinti- eli osallistumismaksuihin liittyvät kulut. Kongressiin matkustetaan aikaisintaan kongressin
alkamista edeltävänä päivänä ja sieltä palataan viimeistään kongressin päättymisen jälkeisenä päivänä.
Mikäli matkustus kongressiin tapahtuu lentäen, tarjoaa AbbVie Oy lennot economy-luokassa.
Kongresseihin osallistumiseen liittyvät kulut voivat nousta erityisesti Yhdysvalloissa järjestettävien
kongressien osalta korkeiksi, sillä rekisteröintikulut ovat noin 1000-1500 euroa / kongressi ja noin viikon
kestävän kongressin matka- ja majoituskulut kohteesta riippuen voivat olla noin 3500-4500 euroa.
Lääketeollisuus oy:n Eettisten ohjeiden mukaisesti valitun majoitustason tulee olla kohtuullinen.
Vuoden 2018 aikana AbbVie on tukenut terveydenhuollon ammattilaisten osallistumista esimerkiksi
American Society of Clinical Oncology (ASCO) –kongressiin.
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Kliiniset tutkimukset
Vuoden 2018 aikana AbbVie Oy on kohdistanut taloudellista etuutta kliiniseen tutkimukseen yhteensä
1,258,398 euroa. Tutkimuksia on käynnissä yhteensä noin 25 ja niissä on mukana noin 120 potilasta. Kyseiset
kliiniset tutkimukset koskevat muun muassa immunologian, neurologian ja onkologian terapia-alueiden
sairauksia.
Kliiniset tutkimukset ovat merkittäviä investointeja Suomeen. Tällä hetkellä lääkeyritykset tukevat
suomalaisen terveydenhuollon kehitystä yhteensä noin 200 miljoonalla eurolla vuodessa (Lääketeollisuus ry.
Lääketeollisuus ry:n suhdannekatsaus 2017). Suurin osa tästä summasta tulee kliinisistä lääketutkimuksista.
Kliinisen tutkimuksen toimeksiantajana AbbVie ehdottaa kliinisen tutkimuksen aloittamista sairaalassa
työskentelevälle erikoislääkärille. Jos erikoislääkäri hyväksyy tutkimuksen aloituksen, korvaa AbbVie sekä
tutkimuslääkärin että tutkimushoitajan tutkimukseen käyttämän työajan sairaalalle. AbbVie korvaa myös
tutkimuksesta aiheutuneet kulut, kuten tutkimukseen osallistuvan potilaan mahdolliset laboratorioanalyysit
ja röntgen- ja magneettikuvantamiset. Kliinisessä tutkimuksissa potilaita seurataan tarkan
tutkimussuunnitelman mukaisesti, ja käyntimääriä esimerkiksi laboratoriokokeissa on tyypillisesti useammin
kuin sairauden normaaliseurannassa.
AbbVie Oy on tukenut Suomessa vuonna 2018 faasien 1, 2 ja 3 kliinistä tutkimusta. Samat tutkimukset ovat
yleensä käynnissä maailmanlaajuisesti tai vähintään Euroopan-laajuisesti. Tutkimukset tehdään
viranomaisten valvonnassa. Tutkimuksia valvova viranomainen on Suomessa Fimea.
Lahjoitukset ja apurahat
AbbVie Oy on myöntänyt vuoden 2018 aikana yhteensä 41,457 euron verran lahjoituksia terveydenhuollon
organisaatioille. Lahjoitusten avulla esimerkiksi Suomessa toimivat keskussairaalat pystyvät tarjoamaan
potilaille kokonaisvaltaisempaa hoitoa.
Abbvie Oy ei maksanut apurahoja vuonna 2018.
Tietojen julkistaminen ja säilyttäminen
AbbVie Oy julkaisee vuotta 2018 koskevat taloudelliset etuudet 13.06.2019. Taloudelliset etuudet
julkaistaan AbbVie Oy:n internet-sivuilla www.abbvie.fi. Tietoja säilytetään yrityksen internet-sivuilla 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 arvonlisäverollisina jos etuus on
maksettu terveydenhoitohenkilöstölle. Terveydenhuoltoalan organisaatioille maksetut etuudet julkaistaan
arvonlisäverottomina.
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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 terveydenhuollon ammattilaisten osalta rekisteröidyn etu- ja sukunimi,
pääasiallinen työpaikka ja sen osoite ja taloudellisen etuuden arvo. Terveydenhuollon organisaatioiden
osalta julkistetaan organisaation nimi ja tarkempi osasto sekä osoite ja taloudellisen etuuden arvo.
Taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille on eritelty seuraavanlaisesti:
• AbbVie Oy:n ja terveydenhuollon ammattilaisen välisen sopimuksen mukaiset 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 sairaalan ylilääkäri valitsee kongressiin osallistuvan henkilön.
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, terveydenhuollon organisaatioiden tuottamat palvelut AbbVie Oy:lle julkaistaan
terveydenhuollon organisaatioiden osuudessa.
5|P a g e

Tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet:
• Tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet julkistetaan yhteenvetomuotoisesti
kokonaissummana.
• Kliiniseen tutkimukseen kuuluvat tutkimuslääkkeet tai tutkimuksiin liittyvät poliklinikka- ja
laboratoriomaksut tms. eivät kuulu julkistamisen piiriin.
Julkistaminen yhteenvetomuodossa:
• Yhteenvetomuotoisesta osasta käy ilmi niiden terveydenhuollon ammattilaisten, jotka eivät ole
antaneet lupaa julkistamiseen, yhteenlaskettu taloudellisten etuuksien summa sekä henkilöiden
lukumäärä.
• Myös julkistamisesta kieltäytyneiden terveydenhuollon ammattilaisten 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 Suomessa tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaisesti
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.
AbbVie Oy on ollut 2018 vuoden aikana tukemassa tilaisuuksia, jossa osan palkkioista on maksanut
toinen lääkeyritys, joka myös huolehtii kulujen julkistamisesta.
1.01.2018 – 31.12.2018 välisenä aikana aiheutuneet tapahtumakustannukset kohdistetaan vuodelle
2018.
Palvelu- ja konsulttipalkkiot kohdistetaan ja julkaistaan suoritetun maksupäivän mukaan.
Ateriat ja juomat, lääkenäytteet sekä informatiivinen ja koulutuksellinen materiaali ja lääkinnälliset
tarvikkeet eivät kuulu julkistamisen piiriin.
Ryhmäkuljetusten osalta summa on jaettu matkalle osallistujien kesken.
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Information to be disclosed for 2018 – Pharmaceutical company AbbVie Oy
Disclosure of transfers of value
Cooperation with healthcare professionals and organizations
AbbVie is committed to cooperation with healthcare professionals and organizations, as well as patient
associations in order to ensure the best possible care for patients in Finland and internationally. Thanks to
this cooperation, new pharmaceutical innovations, pharmacological therapies and research data are
becoming available to healthcare professionals as quickly as possible so better care can be provided for
patients.
We strongly believe that interaction with healthcare professionals and organizations, as well as patient
associations improves the effectiveness of the treatment received by patients. Interaction and cooperation
have, for example, helped to improve treatment practices so that many illnesses no longer impact a patient’s
life as strongly as before.
Openness and transparency constitute the guiding principle for cooperation between AbbVie and healthcare
professionals and organizations. We want to provide everyone interested in the nature of our cooperation
with equal opportunities to receive information on the cooperation and its various forms. In this way, we
want to ensure society’s confidence in our work.
Patients benefit from cooperation between the pharmaceutical industry and healthcare professionals and
organizations. Forms of our cooperation include, for example, clinical trials, distribution of new research
data, sponsoring various organizations’ training events, supporting participation in such events, and using
healthcare experts’ know-how by way of consultancy.
Cooperation between the pharmaceutical industry and healthcare professionals and organizations is very
strictly regulated by means such as the Pharma Industry Finland’s (PIF) Code of Ethics. However, we believe
that increasing transparency through voluntary disclosure of financial benefits will further strengthen
confidence in the cooperation between the pharmaceutical industry and healthcare service providers. The
pharmaceutical industry acts proactively in disclosing the transfers of value, voluntarily disclosing any
provided transfers of value included within the scope of disclosure in Finland.
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A summary of transfers of value disclosed by AbbVie Oy in 2018
In 2018, AbbVie allocated transfers of value to a total of 22 healthcare organizations and 389 healthcare
professionals. Of the healthcare professionals, 82% (11 Jun 2019) gave their consent to the disclosure of
the information at the individual level.
Altogether 320 healthcare professionals (11 Jun 2019) have given AbbVie Oy their permission for
disclosure. The average amount of transfer of value allocated to these healthcare professionals was EUR
952 per person. 49 healthcare professionals did not give their consent to disclose the transfers of value on
an individual level. 20 healthcare professionals did not react at all to the request. The amount of transfer
of value allocated to the healthcare professionals in these two groups is published as an aggregated sum.
The average amount of transfer of value for these healthcare professionals was approximately EUR 1,046
per person. Healthcare organizations were granted an average of EUR 4,084 of transfer of value per
organization
The transfers of value are disclosed in accordance with the seven categories of the classification developed
by EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). The categories are:
EFPIA 1) Fee for Service and Consultancy: Fee;
EFPIA 2) Fee for Service and Consultancy: Related expenses;
EFPIA 3) Contribution to Cost of Events: Sponsorship Agreements;
EFPIA 4) Contribution to Cost of Events: Registration Fees;
EFPIA 5) Contribution to Cost of Events: Travel and Accommodation
EFPIA 6) Research or Clinical Trials, and
EFPIA 8) Donations and Grants.
The distribution of financial benefits granted by AbbVie Oy in 2018 is described in Table 1 and Figure 1
below.
Financial benefit category
Amount
Currency
Fee for Service and Consultancy: Fees
155 624 EUR
Fee for Service and Consultancy: Related expenses
12 712 EUR
Contribution to Cost of Events: Sponsorship Agreements
40 818 EUR
Contribution to Cost of Events: Registration Fees
34 930 EUR
Fee for Service and Consultancy: Travel and Accommodation
180 995 EUR
Research or Clinical Trials
1 258 398 EUR
Table 1.
Donations and Grants
41 457 EUR
Financial benefits for 2018 provided by AbbVie Oy in accordance with benefit category (11 Jun 2019).

8|P a g e

41.457

12.712
155.624

40.818
34.930

180.995

Fee for Service and Consultancy: Fee
Fee for Service and Consultancy:
Expenses
Contribution to Cost of Events:
Sponsorship Agreements
Contribution to Cost of Events:
Registration Fees

1.258.398

Contribution to Cost of Events: Travel and
Accommodation
Research or Clinical Trials
Donation

Figure 1. Transfers of value for 2018 disclosed by AbbVie Oy (11 Jun 2019).
Examples of cooperation in 2018
International congresses
In 2018, AbbVie Oy supported the participation of healthcare professionals in international congresses of
their respective specialties. For healthcare professionals, international congresses are important channels
for updating their knowledge, networking with international research teams and learning about latest
research data and clinical guidelines.
In the Finnish public sector, invitations to specialists to attend international congresses are presented at the
clinic level. The management of the clinic decides on the employee’s possible participation in the congress.
If the employer gives the specialist permission to participate, AbbVie Oy pays the travel expenses,
accommodation during the event and the expenses related to the congress registration fees (participation
fees). Sponsored participants travel to the congress no earlier than the day before the beginning of the
congress and return no later than the day after the end of the congress. If a participant travels to the
congress by plane, AbbVie Oy covers the costs of economy class flights.
The expenses of participating in a congress can be high. This is the case particularly in the United States: the
registration expenses alone are approximately EUR 1,000–1,500/congress and the travel and
accommodation costs of a one-week congress can be approximately EUR 3,500–4,500, depending on the
destination. According to the PIF’s Code of Ethics the standard of the chosen accommodation must be within
a reasonable limit.
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In 2018, AbbVie Oy sponsored the participation of healthcare professionals in international congresses,
such as the American Society of Clinical Oncology (ASCO) congress.
Clinical trials
In 2018 AbbVie Oy allocated a total of EUR 1,258,398 of transfers of value to clinical trials. Approximately
120 patients participated in the approximately 25 ongoing trials. These clinical trials are related to for
example immunology, neurology and oncology.
Clinical studies are major investments in Finland. At present, pharmaceutical companies support the
development of Finnish healthcare by a total of about EUR 200 million a year (Pharma Industry Finland.
Pharma Industry Finland's Economic Review 2017). Most of this amount comes from clinical trials.
The initiator of the clinical trial, AbbVie, proposes the study to a specialist in a hospital. If the specialist agrees
to conduct the clinical trial, AbbVie compensates the working hours the specialist and the research nurse
put into the clinical trial to the hospital. AbbVie also compensates for the costs of the clinical trial, such as
possible laboratory tests, x-rays, and magnetic resonance imaging of a patient involved in the study. In
clinical trials, investigational drugs are free for patients and the hospital. In clinical trials, patients are closely
monitored, and visits to laboratory tests, for example, are more frequent than normal.
In Finland in 2018, AbbVie Oy supported Phase 1, 2 and 3 clinical research. The same trials are usually
ongoing worldwide, or at least Europe-wide. The trials are carried out under strict control of the authorities.
In Finland, the controlling authority is Fimea.
Donations and grants
In 2018, AbbVie Oy donated a total of EUR 41,457 to healthcare organizations. The donations help Finnish
central hospitals, for example, to provide more comprehensive care for their patients.
In 2018, AbbVie Oy did not issue any grants.
Disclosure and storage of data
AbbVie will disclose the transfers of value concerning the year 2018 on 13 June 2019. The financial benefits
will be disclosed on AbbVie Oy’s website at www.abbvie.fi. The information will be kept on the company
website for three years and stored for five years overall.
Parties concerned by the disclosure
The scope of disclosure covers transfers of value for healthcare professionals and organizations. According
to the EFPIA guidelines, a financial benefit shall be accurately allocated to the specified recipient. All transfers
of value paid by AbbVie Oy have been paid in euro and are disclosed inclusive of VAT if paid to healthcare
professional and exclusive of VAT if paid to a healthcare organization.
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The following healthcare professionals are included within the scope of disclosure:
• Any persons working for the authorities or any other organization whose work involves prescribing,
procuring, supplying or administering medicines.
• Persons working for a member company whose principal work involves practicing their profession
in other fields of healthcare.
Healthcare organizations include:
• Healthcare, medical or scientific organizations
• Companies and other corporations through which one or more healthcare professionals are
providing services.
• Such organizations, for example, hospitals, clinics, foundations and university hospitals or other
teaching institutions. Patient associations are not included in healthcare organizations.
Information to be disclosed
The information disclosed about healthcare professionals comprises of the given name and surname of the
registered professional, their principal place of work and its address, and the transfer of value. The
information disclosed about healthcare organizations comprises the organization’s name, the department,
the address and the transfer of value.
Transfers of value for healthcare professionals and organizations are specified as follows:
• Service and consultancy fees in accordance with the agreement between AbbVie Oy and the
healthcare professional. The compensation paid for the service is reasonable and, thus, in compliance
with the market price of these services. Service and consultancy fees include lecture fees and fees
for expert consulting, writing of medical material and the planning and production of training
material. The fees are paid as a salary and disclosed as gross salary excluding social security costs.
• Fees related to services and consultancy (travel and accommodation fees), such as hotels, flights and
train tickets. Our partner in charge of travel booking makes flight reservations and other reservations
using the least expensive possible route. The amount of kilometers’ allowance is determined in
accordance with the guidelines provided by the tax authorities.
• Contribution to cost of events, such as travel and accommodation costs and registration fees. As
regards to travel to congresses by persons employed in public healthcare services, the hospital’s chief
physician chooses the person who will attend the congress. Travel expenses paid by healthcare
professionals themselves, such as taxis and bus tickets, are reimbursed against receipts.
Transfers of value for healthcare organizations include:
• Grants and donations addressed to healthcare institutions, organizations or associations which
promote healthcare and/or the members of which consists of healthcare staff and/or which provide
healthcare services.
• Sponsoring through events arranged by third parties. These expenses include exhibition rents,
organizing of symposiums and contributing to the payment of lecturer fees. The transfer of value is
allocated to the recipient of the transfer of value.
• Services provided to AbbVie by healthcare organizations are disclosed in the healthcare
organizations section.
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Transfers of value to research and development:
• Transfers of value related to research and development are disclosed in a summary (aggregate
section) by disclosing the total amount.
• Investigational medicinal products (IMPs) or outpatient clinic and laboratory fees included in clinical
trials are not included within the scope of disclosure.
Disclosure in a summary (aggregate section):
• The summary section indicates the total amount of transfers of value provided for those healthcare
professionals who have not given their permission for disclosure, as well as their amount in total.
• The percentage of healthcare professionals who refused disclosure of the total amount of
healthcare professionals is also disclosed.
Consent and checking of information
•
•

•
•

•

AbbVie obtains consent by using a consent form, which is consistent with Pharma Industry Finland’s
form. Abbvie´s approach is to seek indefinite consent.
According to the guidelines issued by the Data Protection Ombudsman, personal consent is required
for the disclosure of individual-level information. Giving consent is voluntary and can be cancelled
anytime by separate notification.
If no consent is given, or it is cancelled, the information will be disclosed in the database in aggregated
section without specifying the recipient, so that the individual recipient of a transfer of value cannot
be identified.
Following the end of each calendar year, everyone who has given consent will be sent a predisclosure letter prior the actual disclosure. Abbvie´s intention is to provide an opportunity for HCPs
to verify and review the information to ensure it is accurate.
Registered persons have the right to check the accuracy of information concerning their self and
make corrections if necessary.

Disclosure methods
•
•

•
•
•
•
•

The disclosure is carried out in a manner that does not violate any business secrets, competition
legislation or other imperative provisions.
Pharma Industry Finland’s template is used for the disclosure, enabling privacy protection. For
privacy protection reasons, doctors’ identification codes are not mentioned in connection with the
disclosure.
All information is reported in euros.
For each HCP/HCO transfer of value in each reporting category are rounded to the nearest euro.
Where transfers of value were captured in foreign currency amounts were converted to local
currency based on monthly average rates.
In 2018, AbbVie has provided support for events in which another pharmaceutical company has
paid part of the expenses and is also responsible for the disclosure of the transfers of value.
Applicable transfers of value made between 1 January 2018 and 31 December 2018 have been
included in the 2018 disclosure.
12 | P a g e

•
•
•

Service and consultancy fees are allocated and disclosed in accordance of the payment date.
Meals and drinks, medicine samples, informative and training material as well as medical articles
are not included within the scope of disclosure.
For group transports, the amount has been divided between the participants.
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