Refnr: 2008/04
En anmälan om överträdelse av Samverkansavtalet har delgivits Swedish
Medtech. Ärendet gäller ett bolag i medicinteknikbranschen. Swedish
Medtechs styrelse har efter Granskningsgruppens rekommendation
tilldelat företaget en varning.
Våren 2008 skickade bolaget ut en inbjudan till tvåhundra läkare och
sjuksköterskor inom svensk hälso- och sjukvård att delta i bolagets
internationella jubileumsfirande av en viss produkt. Inbjudan gällde ett
vetenskapligt program som företaget höll en eftermiddagen i oktober och
firandet fortsatte med en galamiddag i Blå hallen i Stadshuset. I inbjudan erbjöd
bolaget att betala för deltagarnas resa och en hotellövernattning för de som så
önskade. I svarstalongen som den inbjudne skulle skicka tillbaka till bolaget
ingick sjukvårdshuvudmannens skriftliga godkännande till medarbetarens
deltagande och företagets finansiering av denna.
Samverkansavtalet anger att företag delvis kan bekosta resor, kost och logi samt
konferensavgift för deltagare i sammankomster. Förutsättningen för detta är att
såväl sammankomst som resor, kost och logi präglas av måttfullhet och kan
granskas öppet. Deltagaren eller dennes arbetsgivare ska alltid svara för en
skälig andel av ovan angivna kostnader (minst halva summan). Vidare skall det
yrkesinriktade programmet vara helt dominerande och för alla sammankomster,
såväl inom som utom Sverige, ska måltider präglas av stor måttfullhet.
Efter att Swedish Medtech mottagit information om företagets inbjudan till
jubileet tog branschorganisationen kontakt med bolaget och förklarade att detta
stod i strid med Samverkansavtalets regler. Bolaget vidtog då omgående
åtgärder för att ändra i sin inbjudan till hälso- och sjukvårdens personal.
Företaget kontaktade de inbjudna i Sverige och begärde att deltagarna eller deras
arbetsgivare stod för hälften av de preliminära kostnaderna för deltagandet i
symposiet. Således mottog företaget en summa motsvarande hälften av
kostnaderna för middag, resa och boende från varje deltagare. Middagens
exklusivitet tonades ned på så sätt att det som tidigare var avsett att vara en
galamiddag nu blev en trerättersmiddag. Det vetenskapliga programmet på
eftermiddagen innehöll föreläsningar från högt ansedda talare i Sverige och
utlandet. Symposiet och middagen ägde rum i oktober 2008 med sammanlagt
femhundra deltagare, varav två hundra från Sverige.
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I sitt yttrande till Granskningsgruppen framhöll företaget sammankomstens
extraordinära karaktär i och med att den syftade till att uppmärksamma
produktens mångåriga jubileum. Företaget hade för avsikt att bjuda på en
exklusivare middag men detta ändrades efter Swedish Medtechs pålysning.
Vidare medger företaget att en trerättersmiddag med stillsam bakgrundsmusik
möjligen inte kan ses som måttfull vid ordinär produktinformation men företaget
anser att middagen ska ses som måttfull i samband med extraordinära händelser
såsom ett vetenskapligt symposium i samband med det internationella firandet
av produkten. Att middagen varit måttfull och nedtonad utan extravaganser har
bekräftades av deltagarnas reaktioner i efterhand.
Granskningsgruppen fastslog att det vetenskapliga symposiet får anses vara en
sådan informationsaktivitet som faller under Samverkansavtalet punkt 5. Vad
gäller det vetenskapliga programmet menar gruppen att det, som vid detta
firande av produkten, måste vara möjligt att manifestera viktiga vetenskapliga
händelser. Satt i sitt sammanhang anser Granskningsgruppen att en trerätters
måltid i denna situation kan betraktas som måttfull.
Granskningsgruppen konstaterade att företaget i sin inbjudan till en exklusiv
middag med full finansiering för måltiden, resa och logi agerat i strid med
reglerna i Samverkansavtalet. Ett erbjudande av detta slag är inte tillåtet enligt
Samverkansavtalet då sista punkten i avsnitt 6 i avtalet anger att företag inte ens
får erbjuda medarbetare förmåner eller kräva åtgärder i strid med
överenskommelsen. Att företaget efter Swedish Medtechs påpekande i
september 2008 ändrat i sitt erbjudande till de inbjudna förtar inte att ett
erbjudande som står i strid med Samverkansavtalet gått ut.
Med anledning av detta föreslog Granskningsgruppen att styrelsen meddelar
bolaget en varning. Swedish Medtechs styrelse beslutade i enlighet med
Granskningsgruppens rekommendation och bolaget erhöll en varning.
-----Branschorganisationen vill i detta sammanhang ge en eloge till bolaget som efter
att bolaget blivit införstådd i Samverkansavtalets regler för det enskilda
arrangemanget, gått ut till alla inbjudna svenska deltagare och meddelat att
företaget endast står för hälften av kostnaderna för medarbetarnas deltagande i
jubileet. Detta föredömliga agerande vill Swedish Medtech framhålla som ett
gott exempel på ett aktivt arbete för att skapa följsamhet till Samverkansavtalet.
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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.
• Samverkansavtalet i sin helhet går att ladda ner från Swedish Medtechs
hemsida,
www.swedishmedtech.se
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