Refnr: 2008/01
En anmälning om överträdelse av Samverkansavtalet har rapporterats till Swedish
Medtech. Swedish Medtechs styrelse har efter Granskningsgruppens rekommendation
beslutat om åtgärder mot företaget.
Under SSAI-mötet (Scandinavian Society of Aneasthsiology and Intensive Care) 5-6
September 2007 serverade ett företag vin i sin monter. Då alkoholservering står i strid
med Samverkansavtalet, som säger att öl och vin endast i måttliga mängder får serveras som
måltidsdryck, anmälde företaget att man hade gjort sig skyldig till en överträdelse. Efter
mottagen anmälan erbjöds företaget, inför Granskningsgruppens bedömning, att inkomma
med information om vad som hade hänt. Företaget förklarade att utställningen i montern
arrangerats av företagets internationella utställningsavdelning och att man genast upphört med
vinserveringen när man, av ett annat företag, uppmärksammats på det regelstridiga beteendet.
Granskningsgruppen för Samverkansavtalet utredde ärendet och lade fram förslag till åtgärd
till Swedish Medtechs styrelse. Den 15 januari 2008 utdelade styrelsen en varning till
företaget i fråga, i enlighet med föreningen Swedish Medtechs stadgar.
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 jag 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 Emilie Ankarcrona Smith, jurist på Swedish Medtech,
eas@swedishmedtech.se.
Samverkansavtalet i sin helhet går att ladda ner från Swedish Medtechs hemsida,
www.swedishmedtech.se

