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METODBESKRIVNING 

 

BAKGRUND 
 

Galderma Nordic AB (Galderma) är medlem i Läkemedelsindustriföreningen Lif. Galderma är 
skyldiga att publicera uppgifter kopplade till interkationer med HCP och HCO i enlighet med 
Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER (Koden). I tillägg ska Galderma publicera en 
metodbeskrivning som summerar de metoder som används för att identifiera och 
sammanställa värdeöverföringar. Detta dokument förklarar hur Galderma publicerar 
informationen för år 2020.  
 
Galderma förbinder sig att följa Koden och de nationella reglerna för värdeöverföring. 
Galderma ansvarar för att göra sitt yttersta för att sammanställa alla värdeöverföringar samt 
inhämta samtycke från HCP och tillämpliga HCO. 
 

DATA 
 

Galderma rapporterar uppgifterna i det standardiserade templatet enligt följande: 
 
Fullständigt namn: 

• HCP: För- och efternamn såsom angivet i kontrakt med Galderma 
 

• HCO: Fullständigt registrerat namn  
 

HCPs: Ort där verksamheten huvudsakligen bedrivs: 
Orten där HCP utför huvudparten av sitt arbete. 
 
HCOs: Ort där verksamheten bedrivs: 
Orten där HCO är registrerad. 
 
Land där verksamheten huvudsakligen bedrivs: 
Sverige anges alltid. 
 
Adress där verksamheten huvudsakligen bedrivs:  
Ytterligare information om adress som inte anges i angränsande kolumner. 
 
Donationer till HCOs: 
Definieras i Artikel 9 i Koden. 
 
Bidrag till kostnader för arrangemang: 

• Sponsoravtal med HCOs / tredjepart utsedd av HCOs att genomföra ett 
arrangemang. 

 
Kostnader för uppdrag och konsultation för HCPs eller HCOs: 
Värdeöverföringar kopplade till kontrakt mellan Galderma och HCPs eller HCOs där 
HCP/HCO utför ett uppdrag för Galderma eller någon annan typ av ersättning som inte täcks 
in av andra kategorier. Värdeöverföringar kopplade till uppdraget/konsultationen och 
värdeöverföringar kopplade till utlägg för omkostnader förknippade med 
uppdraget/konsultationen rapporteras som två separata summor.  
 
Totalt belopp hänförligt till värdeöverföringar till dessa/sådana mottagare: 
Totalt belopp koppplat till värdeöverföringar till HCPs/HCOs där information inte kan lämnas 
ut per enskild mottagare med hänsyn till Dataskyddsförordningen/legala skäl. 
 
Antal mottagare (HCPs och/eller HCOs) enligt ovan: 
Totalt antal HCPs/HCOs där värdeöverföring rapporterats aggregerat. 
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% av antalet mottagare enskilda HCPs/HCOs: 
Procent av HCPs/HCOs där värdeöverföring inte kunde rapporteras individuellt med hänsyn 
till Dataskyddsförordningen/legala skäl. 
  
FoU 
Värdeöverföringar till forskning och utveckling enligt Artikel 12 och Artikel 1. 
 

RIKTLINJER 
 
Galderma tillämpar följande tillvägagångssätt: 
 
Applicable National Code: 
Värdeöverföringar rapporteras i enlighet med Koden. 
 
Samtycke: 
Galderma säkerställer att samtycke till publicering av värdeöverföring inhämtats från 
HCPs/tillämpliga HCOs för varje uppdrag enligt gällande regelverk. 
 
För ofullständigt samtycke från HCPs/tillämpliga HCOs rapporterar Galderma 
värdeöverföringarna aggregerat. 
 
Samtycke från HCPs/tillämpliga HCOs kan dras tillbaka under rapporteringsperioden. 
Galderma skall då korrigera rapporteringen i enlighet med detta. 
 
Värdeöverföringar i andra länder: 
Galderma samarbetar med Galdermas moderbolag samt övriga systerbolag över hela värden 
för att kunna rapportera värdeöverföringar dessa gjort kopplade till (i) HCPs som bedriver sin 
huvudsakliga verksamhet i Sverige och (ii) HCOs baserade i Sverige. För att undvika 
dubbelrapportering är det endast ett land som rapporterar sådana värdeöverföringar 
oberoende av om aktiviteten skedde i ett annat land än Sverige. Galderma har gjort sitt bästa 
för att inkludera alla värdeöverföringar enligt (i) och (ii) ovan i rapporten för värdeöverföring 
för Sverige.  
 
Valuta: 
Värdeöverföringar rapporteras i SEK. Utländsk valuta omvandlas baserat på växlingskurs vid 
månadsbokslut. 
 
Dokumentering och förvaring av uppgifter: 
Alla värdelöverföringar dokumenteras enligt Koden, Artikel 8. Alla uppgifter kopplade till 
värdeöverföringar sparas i minst 5 år efter utgången av rapporteringsperioden. 
 
Språk: 
Svenska 
 
Rapporteringsmetod: 
Sammanställningen publiceras på Galdermas hemsida med en länk till densamma i LIFs 
samarbetsdatabas för Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvården. 
 
Rapporteringsperiod: 
Sammanställningen görs på årsbasis och varje rapporteringperiod täcker ett kalenderår. 
 
Denna rapporteringsperiod inkluderar värdeöverföringar gjorda mellan 1 januari 2020 och 31 
december 2020. Den inkluderar alla värdeöverföringar enligt datum för utbetalning av 
värdeöverföringen, inte enligt datum när en HCP/HCO utförde en aktivitet på uppdrag av 
Galderma eller enligt datum när en aktivitet ägde rum.  
 
Hanterande av flerårskontrakt: 
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Om Galderma skrivit ett avtal med HCPs och/eller HCOs som sträcker sig över flera år, 
rapporteras informationen i de fall där värdeöverföring gjordes under aktuellt rapporteringsår.  
 
Moms: 
Alla summor är exklusive moms. 
 
 
 


