Refnr: 2008/03
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 varning.
Ett svenskt universitet arrangerade en utbildning inom stomisjukvård i tre
delmoment för sjuksköterskor verksamma inom området. I juni 2008 hölls
kursens andra delmoment och som avslutning på utbildningstillfället bjöd det
aktuella bolaget kursdeltagarna på middag. Bolaget stod för samtliga kostnader
för deltagarnas middag i enlighet med bolagets överenskommelse med
kursledaren som administrerade kursdeltagarnas anmälningar till middagen.
Samverkansavtalet anger att företag endast får bjuda på måltid i samband med
serviceinformation, det vill säga, när man utbildar/informerar om upphandlade
produkter. I samband med andra sammankomster där företag tillhandahåller
produktinformation måste sjukvårdshuvudman eller deltagarna stå för en skälig
del av summan (minst femtio procent). I det senare fallet krävs att medgivande
om samfinansiering har erhållits från deltagarnas respektive
sjukvårdshuvudman.
Företaget angav att sju olika företag under kursdagen fått hålla
produktpresentationer för kursdeltagarna under sammanlagt en timme och fyrtio
minuter. Det aktuella bolaget höll i två av dessa presentationer, den ena på
förmiddagen och den andre direkt efter lunch. Företaget angav vidare att
utbildningen till 100 % var yrkesinriktad. Den efterföljande middagen hölls i en
lokal där alla kursdeltagare, som så önskade, deltog samt även fyra personer från
företaget. Kostnaden för middagen, bestående av skaldjursbuffé med två glas
vin och kaffe, var 479 kr per person. Företaget hänvisade till att man följt
Läkemedelsindustriföreningens beloppsgräns för måltider vilken anger att
middagar inte får överstiga 600 kr per person.
Granskningsgruppen fastslog inledningsvis att kursdeltagarna omfattas av
Samverkansavtalet i och med att de arbetar som sjuksköterskor i hälso- och
sjukvården. Universitetet var kursgivare och kursprogrammet innehöll tre
timmars föreläsning från sjukvårdspersonal samt produktinformation i en timme
och fyrtio minuter från olika företag. Utbildningsdagen kan inte ses som
serviceinformation i samband med vilken måltid får erbjudas. Detta eftersom
utbildningen arrangerades av en tredje part, informationen som företaget gav var
i kortare avsnitt utan koppling till måltiden och informationen tillhandahölls av
flera företag som en liten del av heldagskursen. Utbildningen ska därmed till
viss del ses som produktinformation där företagen hållit produktpresentationer.
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Granskningsgruppen konstaterade att Samverkansavtalets regler under punkt 4
Serviceinformation och punkt 5 Övriga informations och utbildningsaktiviteter
och punkt 6 Förtäring, kostnader och ersättning är relevanta för bedömningen av
företagets agerande. Förutsättningen för att bekosta en måltid är att den är
måttfull och direkt kopplad till medarbetarnas fortbildning. Med andra ord ska
måltiden serveras i direkt anslutning till en utbildning. Ett företag får stå för
högst halva kostnaden för en måltid i samband med utbildning. I aktuellt fall har
företaget stått för hela kostnaden för måltiden vilket strider mot
Samverkansavtalet. Granskningsgruppen angav att det inte är utbildningens
innehåll eller upplägg som föranleder åtgärd utan att det är företagets
finansiering av middagen. Granskningsgruppen föreslog att bolaget tilldelas en
varning. Swedish Medtechs styrelse beslutade i enlighet med
Granskningsgruppens förslag bolaget meddelades en varning.
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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.
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Samverkansavtalet i sin helhet går att ladda ner från Swedish Medtechs
hemsida, www.swedishmedtech.se
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