Refnr 2010/02
En anmälan om överträdelse av Samverkansavtalet har inkommit och behandlats i
Swedish Medtechs egenåtgärdssystem. Swedish Medtechs styrelse har tilldelat
företaget en varning.
Under det Kardiovaskulära vårmötet 21-23 april 2010 i Göteborg arrangerade företaget
en kvällsaktivitet för 68 läkare och sköterskor. Denna kvällsaktivitet som hölls
den 21 april bestod utav två föredrag med efterföljande middag och alltsammans ägde
rum på restaurang Gabriel i Feskekörka, Göteborg. Det första föredraget hölls av en
överläkare som gav en SCAAR update och det andra föredraget hölls av en författare
som talade om ämnet bättre tidsbalans och att lära känna sin tidspersonlighet. Efter
föredragen intogs en skaldjursbuffé med dryck.
Efter inkommen anmälan om att företaget ska ha gjort sig skyldiga till
överträdelse gavs företaget, i enlighet med Swedish Medtechs egenåtgärdssystem,
möjlighet att inkomma med ytterligare information inför granskningsgruppens
sammanträde.
Granskningsgruppen bedömde ifrågavarande ärende utifrån Samverkansavtalets
avsnitt 5.1 punkt 5 och avsnitt 6 punkterna 2, 4, 5-7 och 10 samt det reviderade
tolkningsdokumentet till Samverkansavtalets skrivelse om produktinformation och
platser. I det reviderade tolkningsdokumentet från 2009 står att ett företag får bjuda
på måltid om måltid erbjuds i samband med företagets produktinformationsaktivitet
och informationen helt utgör den dominerande delen och syftet med arrangemanget.
Måltiden ska präglas av måttfullhet. Tolkningsdokumentet anger vidare rörande
platser för möten att vid alla sammankomster skall platsen för sammankomsten
präglas av måttfullhet. Utbildningar och kurser arrangerade av ett företag skall som
huvudregel hållas på deltagarnas arbetsplats eller i dess närhet. Lämplig plats för
möten som inte hålls på arbetsplatsen kan vara företagets egna lokaler, en
konferensanläggning eller en referensinstitution.
I sin bedömning av ärendet konstaterade granskningsgruppen att man inte ansåg det
befogat att för en utbildningsinsats ta läkarna och sköterskorna från
konferensanläggningen för det Kardiovaskulära vårmötet till en restaurang.
Utbildningsaktiviteter ska äga rum på konferensanläggningar, i företagets egna lokaler
eller en referensinstitution. Då Feskekörka är en av Göteborgs sevärdheter kan ett
besök och en kväll där dessutom anses ha ett inte obetydligt inslag av social aktivitet.
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Granskningsgruppen fortsatte med att klargöra att företag har möjlighet att stå för
hela kostnaden för en måltid även när företag tillhandahåller produktinformation men
då är väsentligt att informationen helt utgör den dominerande delen och syftet med
arrangemanget. Beträffande om de två föreläsningar som hölls under kvällsaktiviteten
kan anses utgöra produktinformation konstaterade granskningsgruppen att det andra
föredraget om tidsbalans inte i något avseende utgör produktinformation utan var en
inspirationsföreläsning. Det kan inte anses vara företagets uppgift att förse hälso- och
sjukvården med föredrag av detta slag. Då företaget delat på föreläsningsdel och
middag och inslaget av produktinformationsrelaterad föreläsning således endast
utgjorde en mindre del av evenemangets helhet ansåg granskningsgruppen att denna
information i tid, betydelse och till sitt syfte var sekundär till allt annat som företaget
erbjöd under kvällen.
Mot bakgrund av detta och med tanke på att middag och föreläsningsdel var åtskilda
och att läkarna och sköterskorna förflyttats från Kardiovaskulära vårmötet till en
separat populär restaurang ansåg granskningsgruppen att aktiviteten var ett socialt
arrangemang och inte en produktinformationsaktivitet. Aktiviteten stod därmed i strid
med Samverkansavtalets regler i avsnitt 6 p. 2, p.4 och p. 10. Granskningsgruppen
föreslog att styrelsen meddelar företaget en varning och styrelsen meddelade
företaget en varning i enlighet därmed.

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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