Ref.nr 2010/01
En anmälan om överträdelse av Samverkansavtalet, som inkommit och behandlats i
Swedish Medtechs egenåtgärdssystem, har lett till åtgärd. Med anledning av överträdelsen
har Swedish Medtechs styrelse tilldelat företaget en varning.
Den 18 januari 2010 höll företaget en produktutbildning för arton
läkare och sjuksköterskor från diverse kliniker. Utbildningen ägde rum på
konferensanläggningen Cloetta Center i Linköping och åtföljdes av middag på samma
konferensanläggning för samtliga deltagande. Från middagsrestaurangen hade
deltagarna god sikt över ishockeyarenan där en elitseriematch, mellan Djurgården och
Linköpings, startade cirka en timma efter att middagen påbörjats. Företagets personal
avvek från middagen när matchen började men oklart är om någon av läkarna eller
sköterskorna gjorde detsamma.
Efter att en anmälan inkommit och företaget getts ytterligare tillfälle att förse
granskningsgruppen med information behandlades ärendet i enlighet med Swedish
Medtechs egenåtgärdssystem.
Överenskommelsen om Samverkansformer anger i avsnitt sex att varken i samband
med sammankomster eller umgänget i övrigt får (övriga) sociala aktiviteter eller
fritidsaktiviteter erbjudas av företag eller krävas av medarbetare inom hälso- och
sjukvården. Senare i samma avsnitt anges även att företag inte får erbjuda och
medarbetare inom hälso- och sjukvården får inte heller begära eller motta förmåner
eller gåvor eller kräva åtgärder i övrigt i strid med överenskommelsen.
Granskningsgruppen konstaterade inledningsvis att samtliga deltagande på
utbildningen som anordnades av företaget omfattas av Samverkansavtalet och dess
regler. Då utbildningen rörde produkter som används eller finns tillgängliga i läkarnas
och sjuksköterskornas verksamheter utgjorde den serviceinformation och i de
sammanhangen kan det vara tillåtet att bjuda på måltid. Eftersom flera av kursens
deltagare hade mellan en och tre timmars restid tillbaka och utbildningen slutade
omkring klockan 18.00 ansåg granskningsgruppen att det under dessa omständigheter
var rimligt att bjuda deltagarna på en måltid, förutsatt att detta skedde med
måttfullhet. Beträffande den mat och dryck som serverades konstaterades att
måltiden i fråga inte stred mot Samverkansavtalet.
Vad gäller ishockeymatchen framkom att vid matchkvällar betalar samtliga som äter i
restaurangen på Cloetta Center för ett måltidspaket som inkluderar biljett till
matchen. Granskningsgruppen konstaterade således att företaget redan vid bokningen
av middagen måste ha förstått att det i samband med middagen utspelades en
elitseriematch, något som innebar en högre kostnad jämfört med måltidspaket utan
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ishockeymatch på konferensanläggningen. Att företagets personal lämnade middagen
när ishockeymatchen började saknar betydelse.
Då underhållning, i form av en hockeymatch, är något som ett medicintekniskt företag,
enligt Samverkansavtalet inte får bjuda anställda i hälso- och sjukvården på
konstaterade granskningsgruppen att företaget gjort sig skyldig till överträdelse av
Samverkansavtalet. Företaget föreslogs därmed att motta en varning och styrelsen för
Swedish Medtech tilldelade företaget således en varning, i enlighet med
granskningsgruppens förslag.
Bakgrundsinformation
• Samverkansavtalet är undertecknat av Swedish Medtech,
branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige, Swedish
Labtech, laboratorieleverantörernas branschförening och SKL, Sveriges
Kommuner och landsting, i syfte att stärka och reglera samverkan mellan vården
och industrin.
• I enlighet med avtalet har Swedish Medtech upprättat en särskild
granskningsgrupp, som ska utreda händelser vilka kan utgöra/vara överträdelser
där minst ett av föreningens medlemsföretag är inblandade. Granskningsgruppen
består utav tre oberoende experter som bedömer det inkomna ärendet utifrån
Samverkansavtalet och föreningens stadgar samt föreslår eventuell/aktuell
åtgärd mot företaget. Styrelsen fattar sedan beslut om åtgärd.
• Överträdelser av Samverkansavtalet kan leda till erinran, varning eller vid en
speciellt grov eller upprepade överträdelser, uteslutning ur Swedish Medtech.
• Anmälan om misstänkta överträdelser av medlemmar i Swedish Medtech görs
till kansliet. Vid frågor kontakta Bahar Aldur, jurist på Swedish
Medtech, bahar.aldur@swedishmedtech.se.
• Samverkansavtalet i sin helhet går att ladda ner från Swedish Medtechs
hemsida,
www.swedishmedtech.se
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