10 gode råd
til virksomheder ved indberetning af tilknyttede sundhedspersoner
1. Lægemiddelstyrelsen skal modtage jeres indberetning senest 31. januar 2019. Samtidig
med indberetningen til Lægemiddelstyrelsen, skal I informere de indberettede apotekere,
læger, sygeplejersker og tandlæger om hvilke oplysninger, der er indberettet til
Lægemiddelstyrelsen om dem.
2. I skal bruge den skabelon, som ligger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, til at angive
oplysninger om de sundhedspersoner, I indberetter. Det er vigtigt, at I ikke ændrer
formateringen i kolonnerne, tilføjer kolonner eller på anden måde laver ændringer i
skabelonen. Skabelonen findes her.
3. I kolonnerne D, E og F i skabelonen skal oplysninger om sundhedspersonens privatadresse

angives – ikke arbejdspladsens adresse.
4. I kolonne G i skabelonen skal enten sundhedspersonens CPR-nummer eller autorisationsID
angives. AutorisationsID kan findes her.
5. I kolonnerne H og I i skabelonen skal datoerne angives i formatet dd-mm-åååå.
Indberetningen vedrører maksimalt ét år. Er der tale om en tilknytning, der er påbegyndt
før 2018, angives startdatoen til 01-01-2018. Er der tale om en tilknytning, der fortsætter
efter 2018, angives slutdatoen til 31-12-2018.
6. En sundhedsperson med tilknytning til virksomheden, skal kun fremgå af jeres indberetning

én gang. Har en sundhedsperson haft flere tilknytningsforhold til jeres virksomhed i løbet
af et kalenderår, angives startdatoen i indberetningen til startdatoen for den første
tilknytning og slutdatoen i indberetningen angives til slutdatoen for den sidste tilknytning.
Flere typer af tilknytningsforhold kan angives samlet for hver enkelt sundhedsperson.
7. Jeres indberetning skal kun omfatte sundhedspersoner, der har haft tilknytning til jeres
virksomhed. Indberetningen skal ikke indeholde oplysninger om sundhedspersoner, der
har været tilknyttet andre virksomheder i jeres koncern, f.eks. søster- og datterselskaber.
8. Jeres indberetning skal kun omfatte sundhedspersoner, der er omfattet af sundhedslovens
regler om tilknytning. Reglerne om tilknytning omfatter apotekere, læger, sygeplejersker
(kun i forhold til medicovirksomheder) og tandlæger. For så vidt angår læger,
sygeplejersker og tandlæger, gælder reglerne kun hvis sundhedspersonen er i klinisk
arbejde. Læs mere om afgræsningen i vores vejledning til virksomheder, som findes her:

9. Ved forskning er det som udgangspunkt kun den primære investigator og andre med
tilsvarende ansvar, der skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Dog skal subinvestigatorer
indberettes, hvis de modtager betaling for deltagelsen i projektet og betalingen dækkes af
jeres virksomhed.
10. Jeres indberetningspligt omfatter sundhedspersoner, der har haft en tilknytning til jeres
virksomhed. I skal ikke indberette en sundhedsperson alene fordi I som virksomhed har
afholdt direkte udgifter forbundet med sundhedspersonens deltagelse i en fagrelevant
aktivitet (f.eks. deltagelse i kongres, symposium, kursus, konference, efteruddannelse eller
lignende).

