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Land Norge 

  

Enhetens navn Fresenius Kabi Norge AS  

   
Bakgrunn for 
publisering 

Fresenius Kabi Norge AS er medlem av Legemiddelindustrien 
(LMI), som er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge, 
og som igjen er medlem av EFPIA. 
 

Rapporterings-
periode  

1.1.2021 – 31.12.2021 

Periodisering av 
offentliggjøring 

Fresenius Kabi vil på sine nettsider www.fresenius-kabi.com/no 
hvert år innen 30. juni publisere de verdioverføringer som har 
funnet sted knyttet til arrangementer fra 1.januar-31.desember 
året før. Dato for når arrangementet finner sted vil være 
gjeldende, ikke dato for innbetalt faktura. Ved støtte/donasjoner 
oppgis beløpet det året verdioverføringen fant sted. 
 

Flerårige kontrakter Verdioverføringer vil oppgis for beløp som er overført i den 
aktuelle rapporteringsperioden.  
 

Aktuelle 
produktgrupper for 
rapportering av 
verdioverføringer 

Fresenius Kabi oppgir alle verdioverføringer knyttet til 
reseptpliktige legemidler. For aktiviteter der kun enteral 
ernæring, medisinsk utstyr eller reseptfrie legemidler omtales, 
rapporteres verdioverføringer ikke. 
 

Aktuelt 
helsepersonell for 
rapportering av 
verdioverføringer 

Vi oppgir alle verdioverføringer til helsepersonell (lege, tannlege, 
sykepleier og farmasøyt). 

Håndtering av 
sensitiv informasjon 

Beløpet som oppgis knyttes til helsepersonellets navn og 
arbeidssted. Det innhentes ikke samtykke for slik publisering da 
Datatilsynet har vurdert, samt at det i avtale mellom LMI og den 
norske legeforening er lagt til grunn, at hjemmelsgrunnlaget for 
behandling av personopplysninger til Helsepersonell knyttet til 
verdioverføringer ansees å være berettiget interesse. (Se 
personopplysningsloven § 1 og GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav f).  
 

Verdioverføringer 
over landegrensene 

Dersom norsk helsepersonell mottar støtte/honorar fra en av 
Fresenius Kabis enheter utenfor Norge vil beløpet offentliggjøres i 
Norge, ettersom helsepersonellet har sin vesentlige praksis i 
Norge. Dersom Fresenius Kabi Norge bruker helsepersonell med 
sin vesentlige praksis utenfor Norge til konsulentoppdrag, vil 
beløpet offentliggjøres i det landet helsepersonellet har sin 
vesentlige praksis. 
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Beregningsmetoder 
for beløp 

Ved deltagelse på konseptgodkjente utstillinger og 
arrangementer i regi av helseforetak, oppgis det beløpet vi har 
innbetalt for leie av utstillingsareal (eks. mva). Deltakeravgift og 
måltider for våre representanter på utstillinger er ikke oppgitt. 
 
Reise og overnatting: Når vi inviterer norsk helsepersonell til 
arrangementer i vår regi, dekker disse selv reise og opphold selv. 
 

Valuta Alle verdier er oppgitt i: 
☐  EUR                                          ☒  Norske kroner (NOK) 
Når utbetalingen har skjedd i en annen valuta, benyttes 
valutakursen for den samlede rapporteringsperioden (2021). 

Merverdiavgift og 
andre avgifter 

Alle beløp som er oppgitt er ekskl. mva.  

Link til skjema for 
verdioverføringer 

https://www.fresenius-kabi.com/no/om-oss/transparency-
initiative 

 


