Refnr: 2009/01
En anmälan om överträdelse av Samverkansavtalet har inkommit och
behandlats i Swedish Medtechs egenåtgärdssystem. Ärendet gäller ett
företag i medicinteknikbranschen. Swedish Medtechs styrelse har tilldelat
företaget en erinran.
Det var på ett arrangemang i november 2009 som företaget i sin monter
anordnade en tävling med en Ipod som första pris. Tävlingen innebar att
deltagarna på höstmötet, medarbetare från hälso- och sjukvården och andra,
kunde svara på två frågor gällande företagets nyligen lanserade produkter. I
montern fanns en broschyr som beskrev produkterna och där kunde svaren på
frågorna hittas. På tävlingstalongen skulle deltagarna ange namn, e-postadress,
sjukhus och vilken avdelning de arbetade på samt om de önskade få information
om företaget per e-post. Första pris i tävlingen var en Ipod shuffle (green) 1 GB
och vinnaren skulle presenteras i företagets monter.
Efter inkommen anmälan om överträdelse om att företagit hade tillhandahållit
medarbetare i hälso- och sjukvården en otillbörlig gåva gavs företaget möjlighet
att inkomma med ytterligare information inför granskningsgruppens bedömning.
Samverkansavtalet anger i avsnitt 6 punkt 10 att företag ej får erbjuda och
medarbetare inom hälso- och sjukvården får ej begära eller motta förmåner,
gåvor eller annan ersättning, eller kräva åtgärder i övrigt i strid med
överenskommelsen.
Granskningsgruppen konstaterade att ifrågavarande första pris i tävlingen, en
ipod shuffle 1 GB, inte kan anses ha ett obetydligt värde utan bör ses som
attraktiv för mottagaren. Detta är en gåva i den bemärkelse som
Samverkansavtalet anger. I och med att företaget begärde in uppgifter om den
tävlandes arbetsplats är den kommersiella kopplingen mellan företaget och
mottagarens tjänsteutövning särskilt tydlig och detta anser granskningsgruppen
vara en försvårande omständighet. Granskningsgruppen konstaterade att vinsten
i tävlingen strider mot Samverkansavtalet och att företaget därmed gjort sig
skyldig till en överträdelse.
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Då tävlingar med priser av detta slag är vanligt i samband med mässor eller
utställningar och gränsdragningen för vad som gör en gåva otillbörlig inte får
anses uppenbar i Samverkansavtalet ansåg granskningsgruppen att styrelsen inte
ska meddela företaget en varning.
Den 23 april 2009 fattade Swedish Medtechs styrelse beslut om att meddela
företaget 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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