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Redovisning av värdeöverföringar
Värdekategori:
”Möten,
utbildningsstöd och
platsbesök för
hälso- och
sjukvårdsanställda”

Företaget redovisar värdeöverföringar i denna kategori enligt
alternativ 2 i Medicine for Europes insynskrav:
Sammanlagt stödbelopp som har lämnats ut till hälso- och
sjukvårdsanställda per enskild konferens eller enskilt möte
enligt följande:
• Sponsring för deltagande på en kongress arrangerad av en
tredje part (enligt avsnitt 4.4):
– kongressens namn,
– sammanlagt utlagt belopp på kongressen, inklusive
– antal hälso- och sjukvårdsanställda
ekonomiskt stöd för att delta

som

har

fått

• Platsbesök (enligt avsnitt 4.5): sammanlagt utlagt belopp,
inklusive antal hälso- och sjukvårdsanställda som har fått
ekonomiskt stöd för att delta.
• Möte som har arrangerats av företaget: sammanlagt utlagt
belopp, inklusive antal hälso- och sjukvårdsanställda som har
fått ekonomiskt stöd för att delta.
Andra anmärkningar

För
värdekategorier
relaterade
till
hälsooch
sjukvårdsanställda så har sammanlagda värden redovisats i
de fall det inte har varit möjligt att erhålla samtycke från flera
av de hälso- och sjukvårdsanställda.
Avgifter som har betalats ut i samband med forsknings- och
utvecklingsaktiviteter eller marknadsundersökning har inte
redovisats.
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