Refnr: 2008/05
En anmälan om överträdelse av Samverkansavtalet har rapporterats till
Swedish Medtech. Ärendet gäller ett bolag i medicinteknikbranschen.
Swedish Medtechs styrelse har efter Granskningsgruppens
rekommendation tilldelat företaget en erinran.
Från hösten 2006 till och med våren 2008 har en av bolagets anställda med viss
regelbundenhet bjudit vänner, kollegor och anställda inom hälso- och
sjukvården till sitt hem för att lyssna till levande musik. Underhållningen har
bestått utav att en grupp musiker som genomfört en generalrepetition. Till
evenemanget har man intagit en enklare måltid och druckit vin. Bland de
inbjudna gästerna har vid varje arrangemang några ortopeder, vilka arbetar inom
hälso- och sjukvården, funnits.
I sin bedömning om Samverkansavtalet är tillämpligt på denna typ av
arrangemang och om i sådana fall en överträdelse har ägt rum såg
Granskningsgruppen till följande omständigheter; den anställdes roll på
företaget, om den anställde lärt känna ortopederna genom sin yrkesutövning
samt om de inbjudna ortopederna varit verksamma inom områden där bolaget
erbjuder produkter och utrustning.
Granskningsgruppen har konstaterat att den anställde som arrangerat
musikkvällarna i sitt hem har arbetat på bolaget en längre tid och på företaget
haft olika positioner inom marknads- och försäljningsområdet.
Mot bakgrund av den anställdes roll på företaget, att ortopeder alltid bjudits in,
att den anställde lärt känna flera av dessa genom sin yrkesutövning samt att
arrangemangen varit återkommande ansåg Granskningsgruppen att kopplingen
till företaget vara så tydlig att arrangemangen inte kan anses ha privat karaktär.
Samverkansavtalet är därmed tillämpligt på arrangemanget.
Samverkansavtalets anger i avsnitt 6 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.
Samverkansavtalets förbud mot att erbjuda sociala aktiviteter omfattar alla
anställda i hälso- och sjukvården, oavsett om huvudmannen eller dess personal
vid det specifika tillfället för aktiviteten är kunder eller ej. Eftersom dessa
bedömda aktiviteter inte arrangerats i företagets namn men haft en tillräckligt
stark koppling till företaget för att Samverkansavtalet ska vara tillämpligt
gjordes en särskild bedömning med hänsyn till vilka personer som bjudits in till
den anställdes hem.
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Bland de tolv ortopeder som medverkat vid musikarrangemangen finns dels en
grupp som utgör nära personliga vänner eller släkt till den anställde och dels en
grupp som denna lärt känna i sin yrkesutövning. Bland de som den anställde lärt
känna i sitt yrkesverksamma liv finns en mindre grupp med ett i vart fall
teoretiskt direkt inflytande över inköp av ortopediska implantat medan övriga
verkar inom områden där bolaget inte erbjuder produkter och utrustning. Det är i
detta sammanhang den sistnämnda gruppen inbjudna, anställda inom hälso- och
sjukvården med inflytande över inköpsprocessen där bolaget offererar
produkter, som är särskilt känsliga och där risken för otillbörlig påverkan
föreligger. Granskningsgruppen konstaterade att en överträdelse av
Samverkansavtalet har ägt rum i och med att dessa ortopeder bjudits in till
musikunderhållning. Som åtgärd föreslog Granskningsgruppen att styrelsen ger
bolaget en erinran. Styrelsen fattade beslut om åtgärd i enlighet med
Granskningsgruppens förslag och tilldelade bolaget en erinran.

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 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
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