
Publicering av GSKs värdeöverföringar 
till HCP och HCO i Sverige under 2016

Vår väg mot 
öppenhet

Vi har varit pionjärer
med …

Siffrorna
GSK har samarbetat med 13 HCP och 51 hälso-och
sjukvårdsorganisationer (HCO) i Sverige 2016.

NÖDVÄNDIGA 
SAMARBETEN

VAD ÄR VÄRDEÖVER-
FÖRINGAR?

VAD AVSER DESSA 
SAMARBETEN?

VAD BETYDER PUBLI-
CERING AV DATA PÅ 
INDIVIDNIVÅ?

Samarbete med hälso- och 
sjukvårdspersonal samt 
organisationer är grundläggande 
för att nå ett gemensamt mål: 
framsteg för medicinsk forskning 
som är till gagn för patienterna.

• Donationer och samarbeten med 
hälsoorganisationer
• Utbildningsaktiviteter och 
vetenskapliga/professionella möten
• FoU-verksamhet
• Tillhandahållande av tjänster 
(konsultation).

Vi har förbundit oss att publicera 
data individuellt och har därför 
begärt samtycke till publicering från 
all vårdpersonal som vi samarbetar 
med, enligt principen "Inget 
samtycke, inget kontrakt".

GSK 
[country] 
sales:

TOTALT : 32,6 MSEK

GSK stöder EFPIA-koden helhjärtat, eftersom det är 
det enda rätta och stämmer överens med våra 
värderingar; integritet, öppenhet, patienten i första 
hand och respekt.

Vi anser att koden är förenlig med en global trend mot 
större öppenhet och ansvar, som drivs av hälso- och 
samhällsutvecklingens förväntningar globalt.

Det är med denna inställning att vi ska genomföra 
EFPIA Disclosure Code. Vi tillämpar en princip om 
"inget samtycke, inget kontrakt" för att möjliggöra och 
driva publicering på individnivå.

… att utmana det traditionella arbetssättet inom 
branschen genom att vara först med att öka insynen 
kring kliniska prövningsdata,

…att vara först med att stödja patientorganisationer, 

…att vara först med att avskaffa individuella 
försäljningsmål för våra läkemedelsrepresentanter,

… att vara först med principen ”inget samtycke, 
inget kontrakt”.

Observera: Alla siffror som visas är avrundade till närmaste signifikanta siffra.

De är samarbeten och donationer, 
både monetära och icke-monetära, 
gjorda till hälso-och och 
sjukvårdspersonal samt 
organisationer.
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FoU HCO HCP

3,2 MSEK N/A29,1 MSEK N/A 0,3 MSEK
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