Refnr: 2008/02
En anmälan om överträdelse av Samverkansavtalet har rapporterats till Swedish
Medtech. Swedish Medtechs styrelse har efter Granskningsgruppens rekommendation
beslutat om åtgärder mot företaget.
På Kirurgveckan 19-24 augusti 2007 ordnade ett företag en tävling i sin monter. Första pris i
tävlingen var fem flaskor vin, andra pris fyra flaskor och så vidare ned till det femte priset
bestående av en flaska vin. I montern annonserades även Happy Hour – Livemusik med
Charlie King på ett närliggande hotell. Dessa händelser resulterade i två anmälningar mot
företaget. Dels på grund utav att Samverkansavtalet förbjuder alkoholservering utom som
måltidsdryck i samband med informations- eller utbildningsaktivitet, men även då sociala
aktiviteter inte i någon form får erbjudas anställda i hälso- och sjukvården.
När företaget efter Kirurgveckan upplysts om att företaget anmälts för överträdelser av
Samverkansavtalet förklarade företaget att tävlingen var seriöst genomförd och att alla
medverkande under Kirurgveckan, även utställare, hade haft möjlighet att tävla. Man
förnekade dock inte att agerandet kunde stå i strid med Samverkansavtalet. När det gäller den
sociala aktiviteten sa företaget att det inte fanns någon ekonomisk överenskommelse mellan
hotellet och företaget. Med andra ord stod inte företaget som sponsor av Happy Houraktiviteten. Hotellet arrangerade Happy Hour och företaget i fråga spred information om att
aktiviteten skulle äga rum. Vidare framfördes att varken hotellet eller företagets kunder
mottog någon ekonomisk kompensation från företaget.
Eftersom företaget inte stod som arrangör eller sponsor för den sociala aktiviteten Happy
Hour rekommenderade Granskningsgruppen att företaget lämnas utan åtgärd i det avseendet.
Granskningsgruppen uttalade dock att det mycket väl kunde vara klandervärt om ett
företag framställt sig som arrangör av aktiviteten trots att aktiviteten inte bekostats av
företaget. Styrelsen beslutade den 15 januari 2008 att lämna företaget utan åtgärd vad gäller
den sociala aktiviteten men varning utdelades för tävlingen med viner.
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

