Stockholm, 21 maj 2012
En anmälan om överträdelse av Samverkansavtalet har rapporterats till Swedish
Medtech. Ärendet gäller tre bolag i medicinteknikbranschen. Swedish Medtechs styrelse
har efter Granskningsgruppens rekommendation valt att lämna ärendet utan åtgärd,
men gjort vissa principiellt viktiga uttalandet för framtiden.
Bakgrund
Under hösten 2011 kontaktades de tre bolagen av en mottagning på ett landstings sjukhus.
Bolagen erbjöds av mottagningen att delta vid ett arrangemang där det inledningsvis skulle
vara en workshop under en och en halv timme, för att sedan hållas en föreläsning av en extern
föreläsare i 30 minuter. Efter arrangemanget avhölls en fest, bestående av buffé och
musikunderhållning, för personalen på kliniken.
Bolagen betalade drygt 5 000 kronor vardera mot att de fick delta under workshopen, genom
att ställa upp utställningsbord i lokalen. Bolagen fick själva bestämma vilken typ av produkter
som skulle ställas ut.
Drygt 80 deltagare från vården närvarade den aktuella dagen.
De kostnader som fanns för arrangören under kvällen var företrädelsevis kostnader för
måltiden och serveringspersonalen. Därutöver tillkom 1 500 kr i lokalhyra.
Mottagningen satte upp en affisch där de tackade de fyra bolagen för att de gjorde festen
möjlig. Av affischen framgår även att deltagarna betalade 150 kr per person för sitt
deltagande.
Aktuella regler
Arrangemanget är en sådan typ av samverkan mellan vården och industrin som omfattas av
Samverkansavtalet.
Avgörande för bedömningen av om arrangemanget varit korrekt eller inte beror till stor del på
om arrangemanget bör ses som en trivselaktivitet eller som en utbildningsaktivitet.
Inledningsvis kan i detta avseende konstateras att en ren trivselaktivitet anordnad av
sjukvården inte under några omständigheter får sponsras av industrin.
Om arrangemanget istället skulle vara att klassificera som en utbildningsaktivitet kan
konstateras att bolagen får stå för hela kostnaden för måltiden om utbildningen utgör
serviceinformation. Serviceinformation är information och rådgivning om daglig drift och
hantering av medicintekniska produkter vilka är upphandlade, används i vården eller finns
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upptagna i läkemedelsförmånen. En förutsättning för detta är dock att måltiden har varit
måttfull.
Om utbildningsaktiviteten istället skulle utgöra produktinformation har bolagen endast
möjlighet att stå för femtio procent av kostnaden för måltiden. Med produktinformation avses
här information kopplat till en produkts egenskaper, funktion och användning i fall där det
inte rör sig om serviceinformation för en upphandlad produkt. Även i detta fall förutsätts att
måltiden har varit måttfull.
En ytterligare förutsättning för att utbildningsaktiviteten ska vara tillåten är att de produkter
som visas är av relevans för den yrkesgrupp som deltar. Det måste alltså finnas ett relevant
och naturligt samband mellan de produkter som visas och de personer som närvarar vid
aktiviteten.
Bedömning
Inledningsvis poängteras att utbildningsaktiviteter med representanter från både sjukvård och
industri är något positivt som bör förekomma, men att denna samverkan måste ske på ett
korrekt sätt.
Det finns anledning att ifrågasätta arrangemanges förenlighet med Samverkansavtalet. Det
finns indikationer på att aktiviteten borde kategoriseras som en trivselaktivitet. Exempelvis
saknades det ett naturligt samband mellan workshopen och festen. Workshopen, med
efterföljande föreläsning, pågick endast i två timmar. Det kan därför framstå som att
utbildningsaktivitetens längd svårligen kan ge grund för att den ska avslutas med en middag.
Generellt bör en utbildningsaktivitet inte kopplas till en måltid med musikunderhållning eller
liknande.
Vidare konstateras, med anledning av det ovanstående, att det hade varit mer lämpligt om de
aktuella bolagen endast hade betalat för de kostnader som var förknippade med workshopen –
och inte för kostnaderna förknippade med buffén. Vad som har framkommit visar endast på
en lokalkostnad om 1 500 kr i detta avseende. Det har dock inte varit uppenbart för bolagen
att den kostnad om drygt 5 000 kr som de betalade, skulle komma att överstiga kostnaden för
workshopen. Antalet personer som var målgrupp för workshopen innebar att kostnaden som
sådan inte varit anmärkningsvärt hög.
Vikten av att bolag i situationer som den ovan beskrivna efterfrågar en specificerad budget
bör dock framhävas. Budgeten ska tydligt visa vilka kostnader som är förknippade med
arrangemanget. Denna information skulle ha hjälpt de aktuella bolagen att fatta ett lämpligare
beslut.
I det aktuella fallet är det inte styrkt att bolagen hade någon vetskap om att det belopp som de
betalade för workshopen också kom att omfatta viss del av kostnaden för festen.
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Vidare anses det inte ha haft någon betydelse huruvida bolagens representanter själva deltagit
i buffén eller inte.
Enligt den information som finns tillgänglig betalade bolagen ungefär femtio procent av
kostnaden för måltiden. Denna nivå hade varit förenlig med Samverkansavtalet om
arrangemanget inte kategoriseras om en trivselaktivitet utan som en produktinformation.
På grund av ovanstående oklarheter och förmildrande omständigheter rekommenderade
Granskningsgruppen att styrelsen ska lämna ärendet utan åtgärd. I och med detta vägledande
beslut kommer dock vikten av att bolag i liknande situationer efterfrågar en budget att
tillmätas en större betydelse framöver.
Styrelsen fattade beslut i enlighet med Granskningsgruppens rekommendation.

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 Erik Nilsson, jurist på Swedish Medtech, erik.nilsson@swedishmedtech.se.
• Samverkansavtalet i sin helhet går att ladda ner från Swedish Medtechs hemsida,
www.swedishmedtech.se
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