SWEDISH LABTECHS AFFÄRSKOD
Reviderade: 180126
Fastställda: 180516

Om Swedish Labtech
Swedish Labtech är branschorganisation för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och
bioteknik. Vår vision är Innovativ laboratorieverksamhet för bättre livskvalitet och hållbart samhälle.
Swedish Labtech arbetar aktivt med de frågor som är av gemensamt intresse för företagen och verkar på
olika sätt för att skapa bättre förutsättningar för branschen. Genom samverkan i föreningen når vi
bättre resultat än vad enskilda företag kan åstadkomma på egen hand. Swedish Labtech anser att ett väl
fungerande samarbete mellan hälso- och sjukvård, forskning, industri och branschen ger ett betydande
mervärde, ökad säkerhet samt en hög effektivitet.

1. Bakgrund
Medlemskap i Swedish Labtech kan sökas av juridiska personer som driver verksamhet inom
diagnostikaprodukter, laboratorieinstrument och tillbehör, samt förbrukningsmaterial och tjänster
inom dessa områden. Medlem i Swedish Labtech blir den aktör som efter ansökan har beviljats inträde i
föreningen av Swedish Labtechs styrelse. I medlemskapets förpliktelser ingår att medlem ska iaktta god
affärsetik. För att tydliggöra detta har Swedish Labtech instiftat en Affärskod.
2. Syfte
Affärskoden syftar till att skapa en gemensam grund för god affärsetik för medlemsföretagen i syfte att
bibehålla en hög etisk standard och en hög integritet i branschen. En god följsamhet till Affärskoden
bidrar till att bibehålla branschens anseende som en god och trovärdig samarbetspartner.
Affärskoden ska:
• främja sunda affärer och en öppen konkurrens för alla parter samt bidra till ökad effektivitet inom
hälso- och sjukvård, forskning och industri
• säkerställa de olika parternas oberoende ställning i förhållande till varandra så de ej kan
ifrågasättas ur juridisk eller etisk utgångspunkt
• skapa ett förhållningssätt för branschen vilket säkerställer branschens goda anseende hos
patienter, kunder och allmänhet
• skapa ett konsekvent och tillämpbart förhållningssätt för Swedish Labtechs medlemmar i
relationerna till kunder, patienter, myndigheter, andra företag och övriga aktörer inom hälso- och
sjukvård, forskning och industri
3. Vem som omfattas av reglerna
Samtliga medlemmar i Swedish Labtech är förpliktigade att följa Affärskoden.
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4. Sund och öppen konkurrens
Att samla konkurrerande företag inom en bransch anses särskilt känsligt ur ett konkurrensrättsligt
hänseende. Det är därför viktigt att medlemsföretag är väl bekanta med konkurrenslagstiftningen och
dess innebörd när företagen möts i och utanför branschorganisationens verksamhet. Swedish Labtech
och dess medlemsföretag åtar sig att i samtliga aktiviteter agera i överensstämmelse med gällande
konkurrenslagstiftning. Swedish Labtech och dess medlemmar åtar sig att i övrigt agera i
överensstämmelse med tillämplig lagstiftning.
5. Samverkan med intressenter, myndigheter och andra aktörer
Samverkan med intressenter, myndigheter och andra aktörer är nödvändig för att skapa goda
förutsättningar för företagen att verka på den svenska marknaden och för att främja en fortsatt god
utveckling i branschen. All interaktion med intressenter, myndigheter och andra aktörer ska ske på ett
transparent sätt och ska inte kunna ifrågasättas vare sig ur juridisk eller etisk utgångspunkt.
6. Samverkan med forskning, hälso- och sjukvård
En särskilt viktig aktör för medlemsföretagen är forskning, vård och omsorg. En väl fungerande
samverkan mellan vård och omsorg och den laboratorietekniska branschen är nödvändig. I sin
verksamhet och i interaktion med slutanvändare i vård och omsorg och andra medlemsföretag ska
varje medlemsföretag arbeta för en hög användar- och patientsäkerhet, att innovationer som utvecklas
kommer vård och omsorg till del och att företagen genom sitt agerande bidrar till en hållbar vård och
omsorg.
I samverkan med vård och omsorg ska medlemsföretagen tillämpa överenskommelsen om
samverkansregler (Samverkansreglerna) för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.
All samverkan ska ske på ett sätt som upprätthåller branschens goda anseende inom forskning, vård
och omsorg, så att interaktionerna inte kan ifrågasättas ur juridisk eller etisk utgångspunkt. Gåvor till
anställda får endast förekomma i mycket begränsad omfattning, och under förutsättning att det är
förenligt med Samverkansreglerna och Medtech Europés ”Code of Ethical Business Practice”.
7. Förhållandet till andra medlemsföretag
Samtliga medlemsföretag ska agera på ett sätt som stärker branschen och branschens goda rykte. I all
interaktion medlemsföretagen emellan, både i branschorganisationens verksamhet och utanför, ska
medlemsföretagen verka för en sund och öppen konkurrens samt uppträda med respekt gentemot
varandra. Medlemsföretag får inte agera på sätt som aktivt förhindrar eller försvårar för andra
medlemsföretag att leva upp till kraven i tillämplig lagstiftning.
8. Kvalitet
Medlemsföretag ska säkerställa bästa möjliga kvalitet på produkter och tjänster för att tillgodose
överenskomna krav med kunder inom hälso- och sjukvård, forskning och industri.
9. Utbildning
Swedish Labtechs medlemmar utbildar många olika personalkategorier inom hälso- och sjukvård,
forskning och industri. Medlemmarna har ett ansvar att definiera vilken typ av information som ges till
de olika mottagarna. I samband med detta är det viktigt att skilja mellan utbildning och
marknadsföring.
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För att säkerställa kvalitet och säkerhet i användandet av diagnostik och analysinstrument är det viktigt
att företagen medverkar i utbildningar.
Medlemmar som tillhandahåller utbildning till kunderna ska beakta följande:
• kostnader för utbildning skall normalt åligga kunden
• avsikten med utbildningen skall framgå och kostnaderna ska synliggöras
• sammankomster för utbildning ska ske på ett kostnadseffektivt sätt
10. Efterlevnad
För att säkerställa efterlevnaden av Swedish Labtech affärskod, stadgar och Samverkansreglerna har
Swedish Labtech inrättat ett egenåtgärdssystem. Medlemsföretag som agerar i strid mot denna
Affärskod kan bli föremål för anmälan om överträdelse vilket kan rendera i erinran, varning eller
uteslutning ur Swedish Labtech.
11. Antagande och revidering
Affärskoden antas vid Swedish Labtechs årsmöte och ska vid behov revideras, genom Swedish Labtechs
styrelses försorg.
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