
 
 Begrep  Definisjon  
Omfang  GSK vil publisere en rapport for hvert land som viser alle verdioverføringer til 

helsepersonell (HCPer) / helseorganisasjoner (HCOer) i det aktuelle landet fra 
GSK, GSK Consumer Healthcare og ViiV Healthcare.  
Det er kun verdioverføringer relatert til reseptpliktige legemidler som rapporteres 
og offentliggjøres.  

Dato for 
verdioverføring 
(Rapporteringsdato)  

Det er to typer verdioverføring:  
- En monetær verdioverføring er en utbetaling av penger til en HCP/HCO fra GSK, 
enten direkte eller via en tredjepart (for eksempel honorar for tjeneste og 
konsultasjon). Rapporteringsdato for slike verdioverføringer vil være selve 
betalingstidspunktet, uavhengig av når arrangementet skjedde.  
- En ikke-monetær verdioverføring er et mottatt gode fra GSK, enten direkte eller 
via en tredjepart, som ikke er en pengeutbetaling (for eksempel dekning av 
reisekostnader). Rapporteringsdato for slike verdioverføringer vil være 
tidspunktet for arrangementet.  

Merverdiavgift (mva)  Pga. av kompleksiteten som følger av et stort mangfold av mva-regimer rundt om 
i Europa og praktiske forhold i denne forbindelse, har GSK besluttet å rapportere 
verdioverføringer inkludert moms når det er mulig.  
Alle andre skatter og avgifter er inkludert i verdioverføringene.  

Valutaomregninger  GSK registrerer verdioverføringer i valutaen til landet hvor transaksjonen fant 
sted. Rapporten vil for øvrig vise alle verdier i valutaen til landet hvor rapporten 
er offentliggjort.  

HCPer ansatt av GSK  GSK vil ikke rapportere utbetalinger til HCPer som er ansatt hos GSK, fordi vi 
mener at det ville være upassende å offentliggjøre ansattes lønn, bonus, utgifter 
og goder.  

Flerårige kontrakter  Verdioverføringer er rapportert på relevant rapporteringsdato (Betalingsdato eller 
arrangementsdato – se over) uavhengig av kontraktens varighet.  

 
 
Behandling av personopplysninger: All informasjon behandles i samsvar med 
personopplysningslovens regler og kravene til personvern i Norge. Dersom samtykket trekkes vil 
endringer i rapporten gjøres innen tre måneder.  
 
Utbetalingskategorier: Utbetalingskategorier fremgår av rapporten.  
Utgifter til annonsering i HCO-tidsskrift ligger i kolonnen Honorarer. Utgifter i forbindelse med 
anonyme markedsundersøkelser er ikke inkludert i rapporten, da disse gjennomføres av tredjepart 
og HCP er anonym for GSK.  
 
Behandling av enkeltpersonsforetak: Enkeltpersonsforetak håndteres som en HCP, dvs. samtykke til 
offentliggjøring innhentes før kontraktinngåelse.  
 
Verdioverføringer over landegrenser: Verdioverføringer rapporteres i det land der HCP/HCO har sin 
primære virksomhet. 


