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Introduksjon 
Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av metoden bak Roche sin offentliggjørelse av EFPIA 
rapporten (heretter kalt “EFPIA-rapporten” eller “Rapport/en”). 

Det er vanlig i mange innovasjonsdrevne bransjer at selskaper engasjerer uavhengige eksperter eller 
spesialist organisasjoner. Samarbeid mellom legemiddelindustrien, helsepersonell og helseorganisasjoner 
og pasientorganisasjoner er avgjørende for utviklingen av innovative legemidler som bidrar til at pasienter 
lever lenger og får bedre helse. Slike samarbeid har resultert i mange innovative legemidler og har endret 
forløpet til mange sykdommer. 

Roche mener det er rett og rimelig at helsepersonell og helseorganisasjoner får kompensasjon for sin tid og 
fagkunnskap. Roche har fokus på å sikre at folk forstår innholdet i og verdien av samarbeidet med 
helsepersonell,helseorganisasjoner og pasientorganisasjoner. Derfor støtter vi fullt ut EFPIAs retningslinjer 
for offentliggjøring.  

● Roche samarbeider med helsepersonell, helseorganisasjoner og pasientorganisasjoner på mange måter. 
Tallene som er offentliggjort, gjenspeiler finansielle overføringer for en rekke aktiviteter, blant annet 
involvering av helsepersonell og helseforetak i utvikling og fremførelse av utdanningsprogrammer der 
fokuset er på å dele ny informasjon om sykdommer og behandlingen av dem.  

● Samarbeide med pasientorganisasjoner gjør Roche i stand til å forstå hvordan vi på best måte kan 
innarbeide pasientperspektivet når vi utvikler medisiner og diagnostikk. Roche jobber med 
pasientorganisasjoner med for eksempel å inkludere innspill fra pasienter i design av endepunkter i våre 
kliniske studier eller til å diskutere helserelaterte emner, slik som tilgang til og verdien av våre 
innovative medisiner, diagnostisk og nye tilnærminger i helsesystemet for personlige helsetjenester 
(personalized healthcare - PHC). 

● Ressurs støtte til helseorganisasjoner som gir dem mulighet til å gjennomføre aktiviteter, for eksempel 
pasientstøtte. Vi støtter erfaringsutveksling som fremmer bruk av den beste kliniske praksisen.   

● Bruk av ledende helsepersonell som konsulenter og rådgivere. Som konsulenter og rådgivere hjelper de 
oss med å sikre at de kliniske studiene og programmene våre er utstyrt på en måte som gjør at 
helsepersonell kan ta informerte beslutninger om behandling.   

Hva er EFPIAs retningslinjer for offentliggjøring? 
EFPIAs retningslinjer for offentliggjøring er en samling regler fra den europeiske sammenslutningen av 
legemiddelindustriforeninger (EFPIA), som pålegger medlemsbedrifter og medlemsbedriftene til 
medlemsforeningene deres å offentliggjøre finansielle overføringer til helsepersonell og 
helseorganisasjoner. Ifølge disse retningslinjene skal Roche, som en EFPIA-medlemsbedrift, og Roche 
Norge AS, som et medlem av Legemiddelindustrien (LMI), offentliggjøre navnene på helsepersonell 
helseorganisasjoner og pasientorganisasjoner som har mottatt betalinger eller andre finansielle overføringer 
fra Roche.  

EFPIA-rapporten inneholder detaljerte opplysninger om de samlede finansielle overføringene til hvert 
enkelt helsepersonell eller hver enkelt helseorganisasjon som bedriften har samarbeidet med. Det oppgis 
også opplysninger om aktivitetstypen eller støtten som er gitt av helsepersonellet eller helseorganisasjonen. 
Det kan for eksempel dreie seg om grant/sponsing  til en helseorganisasjon, konsulenthonorar til 
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helsepersonell eller helseorganisasjon for foredrag, reise- og overnattingsutgifter, og andre tilknyttede 
utgifter.  

Listen over pasientorganisasjoner som Roche har gitt støtte til inkluderer navn på pasientorganisasjoner 
som har mottatt finansiell eller ikke finansielle støtte og/eller har utført kontraktfestet oppdrag fra Roche. 
Listen inkluderer også en beskrivelse av type støtte til/eller tjeneste levert av pasientorganisasjonen. For 
detaljer se Sustainability Reporting. 

Den første EFPIA-rapporten ble publisert 30. juni 2016 og gjelder finansielle overføringer (betalinger) til 
helsepersonell og helseorganisasjoner utført i 2015. 

Mer informasjon om EFPIAs og LMIs retningslinjer for offentliggjøring finnes her: EFPIA,  LMI   

I hvilke land gjelder EFPIAs retningslinjer? 
EFPIAs retningslinjer gjelder: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, NORGE, 
Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Ukraina og 
Storbritannia. Enkelte andre land har vedtatt lignende retningslinjer om offentliggjøring uten å være 
EFPIA-medlemmer, deriblant Island og Israel. 

Denne rapporten inneholder opplysninger om finansielle overføringer fra Roche Norge AS, eller en Roche-
enhet i et annet land, til helsepersonell og helseorganisasjoner som har sin hovedpraksis eller er registrert i 
Norge.  

I listen over pasientforeninger som er støttet av/eller engasjert for å levere en tjeneste til Roche kan det 
filtreres på det land hvor pasientorganisasjonen har sitt hovedsete/registrert organisasjon, inkludert Norge. 

Hva slags type betalinger offentliggjøres? 
Roche sin Rapport omfatter overføringer av finansielle verdier og naturalier til helsepersonell og 
helseorganisasjoner, for eksempel honorar til foredragsholdere, godtgjørelser til konsulent- og rådgivnings 
arbeide og sponsormidler, som er i henhold til signerte avtaler mellom Roche og 
helsepersonell/helseorganisasjon.  

Mer spesifikt kan finansielle overføringer kategoriseres på følgende måter: 

● Grant/donasjoner til helseorganisasjoner (gaver og donasjoner er ikke tillatt til helsepersonell i 
henhold til EFPIA retningslinjer for helsepersonell). 

● Sponsoring avtaler med helseorganisasjoner.  
● Registreringsavgifter for arrangementer. 
● Reise- og overnatting for å delta på arrangementer. 
● Service- og konsulenthonorar, når det foreligger en kontrakt for aktiviteter, for eksempel for å holde 

foredrag eller lede et møte , delta i en rådgivningsgruppe o.l..  
● Tilknyttede utgifter i forbindelse med utførelse av service- eller konsulentoppdrag,  herunder reise 

og overnatting og medierådgiving, slik avtalt i kontrakt.   
● Forskning og utvikling (honorarer for tjenester, reise og overnatting) til helseorganisasjoner. 
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Rapporten inneholder opplysninger om finansielle overføringer direkte til helsepersonell/ 
helseorganisasjoner uavhengig av om overføringen er fra Roche i Norge, eller det er fra et annet  
datterselskaper i Roche konsernet som har leid inn norsk helsepersonell til å utføre en tjeneste, f.eks. holde 
et foredrag, i et annet land. Rapporten inneholder også opplysninger om finansielle overføringer utført på 
vegne av Roche av tredjeparter, for eksempel eventbyråer. Enkelte finansielle overføringer via tredjeparter 
er ikke rapporteringspliktige. Slike sjeldne tilfeller er i overensstemmelse med EFPIAs retningslinjer for 
offentliggjøring og kan omfatte situasjoner som for eksempel helsepersonells anonyme deltakelse i 
markedsundersøkelser.  

Listen over pasientorganisasjoner som har fått støtte fra eller engasjert for en tjeneste til Roche inneholder 
følgende elementer i tillegg til navn på pasientorganisasjonen: 

a) Form for støtte: b) Beskrivelse av hensikten: 
     i. Finansiell støtte         i. Utdannelse av pasienter/den generelle befolkningen 
    ii. Ikke finansiell støtte ii.  Infrastuktur 
       iii. Konsulent honorar 
       iv. Sponsorstøtte 

Hvorfor er ikke utgifter til mat og drikke offentliggjort? 
I de enkelte landene gjelder en grenseverdi som begrenser representasjonskostnader til et bestemt beløp. 
Disse grenseverdiene er fastsatt i landenes nasjonale bransjestandarder (for Norge er det til enhver tid 
gjeldende satsene fastsatt av LMI som er prosentuell andel av statens satser). For små beløp, for eksempel 
utgifter til en kaffe eller en sandwich vil en offentliggjøring av slike små transaksjoner (små verdier) utgjøre 
en uforholdsmessig administrativ byrde for bransje og helsepersonell til liten verdi.  

Hvor publiserer Roche Rapporten? 
I de fleste deltakerlandene offentliggjøres de finansielle overføringene på selskapenes nettsider. I enkelte 
land publiseres rapporten på en sentral plattform, for eksempel på nettstedet til den nasjonale 
sammenslutningen for farmasøytiske selskaper.  

I Norge publiserer Roche Rapporten på selskapets nettsted www.roche.no/samarbeid. I tillegg finnes en 
lenke fra LMI’s nettside til alle farmasøytiske selskaper i Norge som publiserer EFPIA-rapporten.   

Når finner offentliggjøringen sted? 
Roche offentliggjør Rapporten, informasjonen om finansielle verdioverføringer til helsepersonell og 
helseorganisasjoner, i EFPIA-rapporterings land en gang i året. Finansielle overføringer til helsepersonell 
og helseorganisasjoner registreres for et  år for perioden 01.januar – 31. desember. Rapporten blir publisert 
i Norge  30. juni etterfølgende år. Den første Rapporten i Norge ble publisert 30. juni 2016 og rapporterte 
verdioverføringer som ble gjort i 2015. 

Fra og med 2021 rapportering (data fra 2020) vil listen med pasientorganisasjoner som har fått støtte eller 
engasjert bli publisert på samme tid som EFPIA offentliggjørelsen, 30. juni.  

I begge tilfeller vil data være offentlig tilgjengelig for 3 år, dersom det ikke er spesifisert annet i henhold til 
lokale lover. I Norge er 3 år gjeldende. 
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Hvor lenge lagrer Roche informasjon om verdioverføringene? 
Rapporten for en regnskapsperiode, dvs. et fullt år fra 01.01-31.12, vil være offentlig tilgjengelig på 
www.roche.no/samarbeid i en periode på tre (3) år og alle opplysninger  oppbevares  i inntil syv (7)  hos 
Roche Norge AS. (Ref. EFPIA code, Art. 2, section 2.02 og Art 2, section 2.07).  

Kontrakter med helsepersonell og helseorganisasjoner vil bli lagret fra den dato de er signert og tilsvarende 
som nevnt ovenfor i inntil syv (7) år fra offentliggjørelse finner sted. 

Bankinformasjon om utbetaling vil oppbevares i fem (5) år fra utbetaling har funnet sted (Ref. 
Bokføringsloven).   

Hvordan defineres helsepersonell, helseorganisasjon og pasientorganisasjon i Roche sin 
Rapport og listen over støtte eller engasjement med pasientorganisasjoner?   
Ifølge EFPIAs retningslinjer for offentliggjøring er helsepersonell ethvert medlem av lege- tannlege-, 
farmasøyt- eller sykepleierprofesjonen, eller studenter derav, eller enhver annen person som i utøvelsen av 
sitt yrke kan foreskrive, kjøpe, anskaffe eller administrere et legemiddel.  

● «Enkeltpersonforetak» defineres som helsepersonell. 

En helseorganisasjon er enhver juridisk forening eller organisasjon innen helsetjenester, medisin eller 
vitenskap, for eksempel et sykehus, en klinikk eller vitenskapelig organisasjon der ett eller flere 
helsepersonell yter tjenester. 

● «Ansvarlig selskap med delt ansvar» defineres som helseorganisasjon.   

Pasientorganisasjoner anses ikke som helseorganisasjoner. Pasientorganisasjoner er en non-profit juridisk 
person/organisasjon (inkludert paraplyorganisasjon som de tilhører) som for det meste sammensatt av 
pasienter og/eller pårørende som representerer og/eller støtter de behov som pasienter og/eller pårørende 
har, og hvor organisasjons adressen, hjemsted for juridisk enhet eller primært område for virksomheten er 
i Europa. 

Roche offentliggjør overføring av finansielle verdier til helsepersonell og helseorganisasjoner som har sin 
hovedpraksis, hovedadresse eller registreringsadresse i et EFPIA-land. 

I listen med pasientorganisasjoner som har fått støtte eller engasjert av Roche vil pasientorganisasjoner med 
hjemsted eller primært virksomhet i og utenfor Europa bli offentliggjort. 

I hvilke land rapporteres finansielle overføringer til et enkelt helsepersonell / en enkelt 
helseorganisasjon?   
Roche i Norge offentliggjør opplysninger knyttet til hvert enkelt helsepersonell og hver enkelt 
helseorganisasjon Roche samarbeider med, kun i det  land hvor helsepersonell/ helseorganisasjoner har sin 
hovedpraksis, hovedadresse eller registreringssted i Norge.  Denne regelen fortsetter å gjelde også når 
helsepersonell eller helseorganisasjoner mottar en finansiell overføring fra en Roche-enhet i et annet land 
enn det landet der  helsepersonellet/ helseorganisasjonen har sin hovedadresse eller hvis 
helsepersonellet/helseorganisasjonen har praksis i flere EFPIA-land.  

Pasientorganisasjoner som har fått støtte eller engasjert av Roche rundt i verden er offentliggjøres i land-
for-land i listen. 
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For hvilke selskaper gjelder EFPIAs retningslinjer om offentliggjøring? 
Roche offentliggjør informasjon om finansielle overføringer som er gjort fra Roche farma  (også 
Genentech).  
Finansielle overføringer fra Roche Diagnostics er i de fleste tilfeller ikke inkludert (unntatt for 
pasientorganisasjoner).  

Finansielle overføringer fra Chugai offentliggjøres separat. 

Har helsepersonell/helseorganisasjoner samtykket i at Roche overfører denne informasjonen? 
Samtykke fra hvert enkelt helsepersonell var, frem til og med for verdioverføringer gjort i 2019, påkrevd før 
opplysninger knyttet til enkeltpersoner kan offentliggjøres (jf. personopplysningsloven kapt. II, § 8–9). 
Roche har hertil bedt om samtykke fra helsepersonell vi samarbeider med. Samtykket er frivillig og kan 
trekkes tilbake når som helst. Dersom samtykke ikke forelå, ble de respektive opplysningene om finansielle 
overføringer gjort i samlet form.  

I Norge er det fra og med 1. juni 2020 vedtatt av LMI og Legeforeningen at behandlingsgrunnlaget for 
offentliggjøring av personopplysninger i forbindelse med EFPIA Rapporten skal være basert på berettiget 
interesse (GDPR artikkel 6. nr.1, bokstav f) som følge av en interesseavveining. Allmennheten og 
legemiddelfirmaene har en felles legitim interesse i åpenhet om interaksjoner og verdioverføringer mellom 
industrien og helsepersonell for å sikre tillit til helsepersonell og industri. Denne berettigede interessen for 
industri og allmennhet overgår det enkelte helsepersonells eventuelle ønske om hemmelighold. 

Finansielle overføringer til helseorganisasjoner, som det ikke kreves samtykke fra, offentliggjøres 
individuelt, med unntak av betalinger for forskning og utvikling som offentliggjøres aggregert. 

Hvordan blir Roche sin Rapport påvirket dersom et helsepersonell trekker sitt samtykket? 
Samtykke til offentliggjørelse var frivillig frem til 2020. De helsepersonell som tidligere har gitt samtykke til 
offentliggjørelse kan fortsatt trekke sitt samtykke tilbake for foregående år/årene. Dersom samtykke trekkes 
tilbake vil Roche oppdatere den/de allerede publiserte EFPIA-rapporten(e) så snart som mulig, dog senest 
innen minimum 20 virkedager, etter at vi ble informert om at samtykke er trukket tilbake.  

Har helsepersonell/helseorganisasjoner fått tilgang til informasjonen om finansielle 
overføringer? 
Ja, en forhåndsvisning av de faktiske dataene for finansielle overføringer, med lignende format som det som 
skal offentliggjøres, er sendt til hvert enkelt helsepersonell og hver enkel helseorganisasjon, det vi kaller 
«pre-disclosure» informasjon.  

Helsepersonell kan også til enhver tid be om å få innsyn i de personlige data som Roche lagrer om den 
enkelte ved å sende en email til Roche Personvernombud Email: norway.personvernombud@roche.com. 

Hvordan håndteres rettinger av feil? 
Feil som oppdages i Roche sin helsepersonell/helseorganisasjon Rapport vil rettes opp så snart som mulig, 
dog senest  innen 20 virkedager etter at vi ble gjort oppmerksom på feil. Listen over pasientorganisasjoner 
som har fått støtte til vært engasjert av Roche vil også oppdateres tilsvarende. Dette gjelder for alle Rapporter 
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og liste over pasientorganisasjoner som er offentlig tilgjengelig. Det samme gjelder dersom helsepersonell 
trekker sitt samtykke til offentliggjørelse tilbake. 

Helsepersonell og helseorganisasjoner kan kontakte Roche for å be om ytterligere informasjon om  de 
finansielle overføringer offentliggjort av Roche og/eller generelle forespørsler om Roches finansielle 
overføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner på norway.disclosure@roche.com. 

Hvordan fastsetter Roche datoen for overføring av finansiell verdi? 
For EFPIAs offentliggjøringsformål anses vanligvis betalingsdatoen fra Roche til helsepersonell/ 
helseorganisasjoner å være datoen da den finansielle overføringen fant sted, og ikke datoen da 
helsepersonellet/helseorganisasjonen leverte en tjeneste til Roche. 

For pasientorganisasjoner ansees posteringsdato (den dato som bestemmer i hvilken posterings periode at 
dokument er lagt til i databasen) som dato for den respektive verdioverføringen.  For offentliggjøringen av 
Rapporten fra Roche er denne distinksjonen bare relevant når begge datoene ligger i forskjellige 
kalenderår. Når for eksempel et helsepersonell deltar som foredragsholder på et internasjonalt 
arrangement, offentliggjør imidlertid Roche alle finansielle overføringer som om de oppstod på datoen for 
arrangementet, selv om fly og overnatting ble betalt på forhånd og kostnader for bakketransport ble 
refundert etter arrangementet.  

Hvordan vurderes skatter i Roches offentliggjøring av finansielle overføringer? 
I forbindelse med EFPIAs retningslinjer for offentliggjøring definerer Roche finansielle verdier (som 
overføres til helsepersonell/helseorganisasjoner) som en kostnad for Roche. Derfor vises finansielle 
overføringer i Rapporten i nettobeløp uten merverdiavgift (MVA) når det respektive beløpet kan inndrives 
av Roche. Når det gjelder betalinger som er underlagt forskuddsskatt, er skattebeløpet inkludert i de 
finansielle overføringene som er offentliggjort. 

Hvordan behandles finansielle overføringer i utenlandsk valuta? 
Finansielle overføringer publiseres i den lokale valuta der helsepersonell/helseorganisasjonen har sin 
primære praksis. Ettersom noen finansielle overføringer utføres i utenlandsk valuta, må de regnes om til 
den aktuelle lokale valutaen. For å gjøre det så enkelt som mulig og for å kunne sammenligne, benyttes en 
konstant vekslingskurs for finansielle overføringer i utenlandsk valuta i løpet av regnskapsåret. Denne 
konstante vekslingskursen tilsvarer den faktiske gjennomsnittskursen de siste 12 månedene. 

For pasientorganisasjoner er lokale valuta grunnlaget for rapporteringen fordi dette blir gjenspeilet i 
systemet i henhold til lokale skatte- og regnskapføringsprinsipper.  

Hvordan verdsettes overføringer av naturalier? 
I forbindelse med EFPIAs retningslinjer for offentliggjøring definerer Roche verdiene (som er overført til 
helsepersonell/helseorganisasjoner) som kostnader for Roche. Derfor verdsettes naturalier i henhold til 
innkjøpsprisen Roche-enheten har betalt for den respektive overføringen, eksklusive merverdiavgift 
(MVA). Dette gjelder også for Roches egne produkter. EFPIAs retningslinjer for offentliggjøring krever 
ikke at utgifter til medisiner eller studiemateriell brukt i forskning og utvikling skal rapporteres som 
finansielle overføringer. 
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Hvordan håndteres finansielle overføringer til helseorganisasjoner, som helsepersonell nyter 
godt av? 
Helseorganisasjoner som mottar finansielle overføringer, rapporteres alltid som den eneste mottaker av 
denne finansielle overføringen uavhengig av i hvilken grad helsepersonell som er ansatt av 
helseorganisasjonen, eller som eier helseorganisasjonen, nyter godt av denne finansielle overføringen. I de 
fleste tilfeller er det ikke mulig å gi en riktig fremstilling av fordelen for det enkelte helsepersonell. Unntak 
er situasjoner der helseorganisasjoner er mottaker av en del av den finansielle overføringen, for eksempel 
honorar, samtidig som helseorganisasjonen har utpekt et helsepersonell til å utføre en tjeneste Roche har 
forespurt, på vegne av helseorganisasjonen, og dette helsepersonellet mottar finansielle overføringer for 
utgifter til reise og overnatting. Slike forhold dokumenteres i en avtale mellom helseorganisasjonen, 
helsepersonellet og Roche, og rapporteres tilsvarende individuelt. 

Hvordan rapporteres “data som er sent rapportert”? 
For å kunne rapportere verdioverføringer nøyaktig for den gjeldende rapporteringsperioden innen 30.juni 
det etterfølgende år, og for å gi helsepersonell/helseorganisasjoner mulighet til å se informasjonen før 
offentliggjørelsen, blir kun data som er tilgjengelig innen 30. mars inkludert i den første offentliggjørelsen 
av Rapporten. Data som blir tilgjengelig etter denne dato vil bli inkludert i en oppdatering av den gjeldende 
Rapporten og offentliggjort sammen med 

Link 
Mer informasjon om EFPIAs retningslinjer for offentliggjøring finnes her: EFPIA, LMI  

Roche Kontakt Detaljer 
Data Kontroller:  Roche Norge AS, Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo, Postboks 6610 Etterstad, 0607 Oslo  

Tel.: 22 78 90 00 
Org. Nr.: 935 925 525  

Generelle spørsmål om Roche sin offentliggjørelse av verdioverføringer til helsepersonell, 
helseorganisasjoner og pasientorganisasjoner skal gjøres til Transparency Disclosure ansvarlig: 

Email: norway.disclosure@roche.com 

Tel: 22 78 90 00 

Forespørsel om mer informasjon og/eller rettelse av verdioverføringer skal gjøres direkte til Roche sitt 
personvernombud:  

Email: norway.personvernombud@roche.com 

Tel: 22 78 90 00 

 


