
Offentliggjøring av utbetalinger fra GSK 

til helsepersonell (HCP) og helse-

organisasjoner (HCO) i Norge i 2016 

Vi er først ute  Vår vei mot åpenhet 

Tallene 
GSK har samarbeidet med 17 HCP og  

17 HCO i Norge i 2016.  

NØDVENDIG & NYTTIG 

SAMARBEID 

HVA ER  VERDI-

OVERFØRINGER? 

HVA BRUKES 

SAMARBEIDENE TIL? 

HVA ER INDIVIDUELL 

OFFENTLIGGJØRING? 

Samarbeid med HCP og HCO er 

grunnleggende for å nå et felles 

mål: Utvikling av gode medisiner til 

fordel for pasientene.  

Rådgivning og internundervisning, 

annonser i tidsskrift eid av HCO, 

utstillinger, forskningsstipend, 

forskningsaktiviteter og 

kompetanseoverføring. 

Vi henter aktivt inn tillatelse til 

individuell offentliggjøring fra hver 

enkelt lege/HCP som vi jobber med. 
Vi samarbeider ikke med HCP som 

ikke har gitt denne tillatelsen. 

TOTAL SUM: MNOK 8,55 

Vi i GSK har gjort forbedringer i vår forretningsmodell 

basert på samfunnets økte forventninger til at 

organisasjoner og individer opptrer med åpenhet. 

Dette gjelder også forholdet mellom vår industri og 

helsepersonell (HCP) eller helseorganisasjoner 

(HCO), hvor all interaksjon skal være basert på 

integritet og åpenhet. GSK gir full støtte til den 

Europeiske bransjeforeningen (EFPIA), hvor LMI er 

medlem, om offentliggjøring av alle finansielle 

overføringer til helsepersonell. Vi praktiserer 

prinsippet ”no consent – no contract”, som vil si at 

offentliggjøringen gjøres på individnivå. 

GSK setter åpenhet og integritet i høysetet i all 

samhandling med helsepersonell – og har alltid 

pasientens interesser i fokus. Vi har gjennom de siste 

årene utfordret den tradisjonelle måten å jobbe på i 

legemiddelindustrien.  

Vi var først til å:  

• Øke åpenhet rundt data for kliniske studier  

• Offentliggjøre støtte til pasientorganisasjoner  

• Avskaffe individuelle salgsmål for 

salgskonsulenter 

• Avskaffe honorering av leger for å holde foredrag 

for kolleger og annet helsepersonell  

 

 

Vennligst merk: Alle viste tall er avrundet. 

Utbetalinger, enten i penger eller i 

verdi (for eksempel reiseutgifter i 

forbindelse med et oppdrag for 

GSK) fra GSK til HCP og HCO.  

Kontaktinformasjon:  

Dato for utarbeidelse: 12 / 06 / 2017 
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N/A 

 
 

 

 

MNOK 4,88 
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 Individuelt Aggregert Individuelt Aggregert 

 

Aggregert 

 

Verdioverføringer til HCO har hatt en 

nedgang i 2016 sammenlignet med året 

før. Dette skyldes i hovedssak en avtale 

inngått av GSK Biologicals Belgia med 

Røde Kors på 3 mill. kr i forbindelse med 

Global Malaria Programme 2013-2015.  

 

Verdioverføringer til HCP har hatt en 

nedgang i 2016 sammenlignet med året 

før. Årsaken til dette er i all hovedssak 

betalinger i 2015 for foredrag holdt i 

2014. I ettertid avskaffet GSK denne 

type honorering for å fjerne tvil om at 

faglig innhold er påvirket av økonomiske 

bindinger mellom foredragsholdere og 

GSK.  
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MNOK 3,53 

 

MNOK 0,14 


