RAPPORTMALL
Datum för publicering: 23/06/2022
Transparency Report 2021 Jazz Pharmaceuticals

Fullständigt namn

(artikel 2)

HCP: Ort där
verksamheten
huvudsakligen bedrivs
HCO: ort där
verksamheten bedrivs
(registrerad adress)

(artikel 9)

Land där
Adress där
verksamhete
verksamheten
Unik identifierare n
huvudsakligen bedrivs
FRIVILLIG
huvudsaklig t ex klinik/mottagning/
UPPGIFT
en bedrivs
vårdenhet/avdelning

(artikel 1)

(artikel 9)

(artikel 9)

Bidrag till kostnader för arrangemang (artikel 9)

Kostnader för uppdrag
och konsultation (artikel
9)

Donationer till
HCOs (artikel 9)
Sponsoravtal
med HCO /
tredje part utsedd
Registreringsavgifter
av HCO att
genomföra ett
arrangemang

Resor och logi

Utlägg för
omkostnader
förknippade med
Arvode
uppdraget eller
konsultationen t
ex resa och logi

TOTALT
FRIVILLIG
UPPGIFT

FoU

HCOs

HCPs

RAPPORT PER PERSON - en rad per HCP som anger summan av alla värdeöverföringar under ett kalenderår till en enskild HCP. Detaljer bör endast vara tillgängliga för mottagaren eller för samråd med myndigheter, där så är lämpligt
Elisabeth Wallhult

Göteborg
Sweden
Bruna Stråket 5
12863
12863
ÖVRIGT, ej rapporterat ovan - där information inte kan lämnas ut per individ med hänsyn till personuppgiftslagen (1998:204)
Totalt belopp hänförligt till värdeöverföringar till dessa mottagare - artikel 10
0
0
0
0
0
Antal mottagare
0
0
0
0
0
% av totala antalet mottagare enskilda HCPs - artikel 10
0%
0%
0%
0%
RAPPORT PER HCO - en rad per HCO (dvs. alla värdeöverföringar under ett kalenderår för en HCO ska summeras: specificering bör endast vid behov vara tillgänglig för den enskilde mottagaren eller för samråd med myndigheter)
Karolinska Institutet
Stockholm
Sweden
Nobels Väg 6
72132
72132
ÖVRIGT, ej inräknat ovan - där information inte kan lämnas ut per HCO av legala skäl
Totalt belopp hänförligt till värdeöverföringar till sådana mottagare - artikel 10
0
0
0
0
0
0
Antal mottagare
0
0
0
0
0
0
% av totala antalet mottagare enskilda HCOs - artikel 10
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TOTAL SUMMA
Värdeöverföringar för forskning & utveckling (se definition) (artikel 12 och artikel 1)

0

Med hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) avses läkare, tandläkare, farmacevt, sjuksköterska eller annan personal inom hälso- och sjukvården som har rätt att förskriva, köpa, tillhandahålla, rekommendera eller administrera läkemedel, inklusive anställd hos läkemedelsföretag vars huvudsakliga
sysselsättning är inom hälso- och sjukvården. Övriga anställda hos läkemedelsföretag eller läkemedelsdistributör omfattas inte av begreppet hälso- och sjukvårdspersonal.
Med hälso- och sjukvård (HCO) avses varje juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård eller forskning eller undervisning inom detta område, eller är en intresseorganisation med medicinsk eller vetenskaplig inriktning, med undantag för intresseorganisation som avses i LER Kapitel 3.
Med värdeöverföring för forskning och utveckling avses värdeöverföring till mottagare i samband med planering eller utförande av (i) icke-klinisk studie (definierad i OECD:s principer för god laboratoriesed), (ii) klinisk prövning eller (iii) icke-interventionsstudie som omfattar insamling av
patientdata från hälso- och sjukvårdspersonal eller för deras räkning.

