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Globala kärnvärden – Historia/Bakgrund

•

Vi har växt snabbt i över 20 år, i olika länder och kulturer likväl som inom olika affärsområden och vi är nu mer
globala än någonsin. Det som förenar oss är vår gemensamma vision och syfte: Att skapa en framtid värd att
leva. För patienter. I hela världen. Varje dag.

•

Under 2017 fick styrelsen feedback från chefer i våra regioner och olika affärsområden att en uppsättning av
globala värderingar är kritisk för att uppnå vår vision och att arbeta tillsammans framgångsrikt. Genom att bygga
på de olika formulerade kärnvärderingarna inom företaget har vi nu definierat en harmoniserad uppsättning
Globala kärnvärden.

•

Syftet med dessa Globala Kärnvärden är att inspirera, koppla ihop och förena oss, och för att uppmuntra oss
att tänka och agera som ett företag. Genom att vara collaborative, proactive, reliable och excellent
globalt kommer det att förbättra vår förmåga att fortsätta växa och utveckla produkter och tjänster, att ha en unik
påverkan på hälsa och välmående hos patienter och leda Fresenius Medical Care in i en framgångsrik
framtid.

Globala kärnvärden - Värderingskartläggning

•

Våra globala kärnvärden har utvecklats baserat på våra existerande värden och översätter vår vision till vårt
dagliga arbete. Våra globala kärnvärden speglar vår företagskultur och hur vi gör saker. De är en del av vår Kod
för etiskt och affärsmässigt uppförande och ligger till grund för våra policys samt även våra affärsaktiviteter.

Collaborative

… betyder att vi vet
hur vi arbetar
tillsammans för att nå
våra gemensamma
syften och företagsmål
som ett företag

Ärlighet och integritet

Innovation och förbättringar
Respekt och värdighet
Kvalitet

Proactive

Reliable

… betyder att vi är bra
… betyder att vi är en
på att ta initiativ för att pålitlig partner till våra
göra skillnad genom
patienter, samarbetsvårt arbete
partners och kollegor

Excellent

… betyder att vi
kontinuerligt förbättrar
kvalitet och gör
framsteg för att leda
företaget in i en
framgångsrik framtid

Inledning
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ETT MEDDELANDE FRÅN
FRESENIUS MEDICAL CARE
LEDNING
Varje dag arbetar vi på Fresenius Medical Care för att
förbättra livskvaliteten för våra patienter över hela
världen med förstklassiga produkter och tjänster.
Våra patienter, kunder, betalare, investerare och
tillsynsmyndigheter förväntar sig att vår verksamhet
drivs med integritet och i enlighet med gällande lagar,
och vår fortsatta framgång och vårt rykte är beroende
av att vi agerar i enlighet därmed.
Vår verksamhet är strikt reglerad och föremål för flera
komplicerade lagar, regler och förordningar. Vi strävar
efter att låta vår verksamhet växa i enlighet med
gällande lagstiftning och förväntar oss att du följer
denna Kod för etiskt och affärsmässigt uppförande,
liksom alla andra Fresenius Medical Care riktlinjer
och policies. Underlåtelse att göra detta kan utsätta
Fresenius Medical Care, liksom berörda enskilda, för
böter, förlust av licens eller andra allvarliga sanktioner.
Vi måste ta efterlevnad på allvar och vi måste göra detta
som ett team, genom att skapa, samtycka till, och agera
i enlighet med en uppsättning gemensamma principer.

Vårt företag tolererar inte diskriminering, trakasserier
eller vedergällning. Vår strävan är att tillhandahålla en
säker, sund och produktiv arbetsplats för våra anställda
och våra affärspartners som bistår oss i vår verksamhet.
Dessa principer uttrycks i Fresenius Medical Care Kod
för etiskt och affärsmässigt uppförande (”koden”), samt
i övriga Fresenius Medical Care riktlinjer och policies.
Du förväntas förstå och efterleva de förpliktelser
och kriterier som fastställts i koden, och alla övriga
Fresenius Medical Care riktlinjer och policies. En flertal
olika utbildningsresurser, såväl på företags- som på
affärsenhetsnivå, finns tillgängliga för att stödja dig i
detta arbete.
Efterlevnad av lagen och Fresenius Medical Care
riktlinjer och policies måste styra alla aspekter av vår
verksamhet. Vår långsiktiga framgång är beroende av
hur vi uppnår detta mål. Om vi arbetar tillsammans
som ett team och stöttar varandra i denna satsning
kan vi sätta standarden inom vår bransch för medicinsk
kvalitet, regelefterlevnad och affärsresultat.

WILLIAM VALLE

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS
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VÅRT VERKSAMHETSMÅL

VISION

Fresenius Medical Care uppnår optimala standard i
patientvården genom vårt engagemang i utveckling av
innovativa produkter och behandlingar. Fresenius
Medical Care's unika ställning är baserad på många års
professionell yrkeserfarenhet samt ständig innovation. I
enlighet med detta är vår fokus för forskning och
utveckling att upprätthålla den tekniska och kliniska
skärpa som krävs för att skapa innovativa produkter
och förbättrade behandlingsmetoder. Våra anställda
står förenade bakom detta uppdrag att skapa
högkvalitativa produkter och tjänster, och tillhandahålla
optimalt hållbara medicinska och professionella
metoder för patientvård. Vi strävar efter ärlighet,
integritet, respekt och värdighet i våraarbets- och
affärsrelationer med medarbetare och affärspartners.

Vårt primära fokus är att skapa en framtid som gör livet
värt att leva för dialyspatienter över hela världen varje
dag. Patienter med njursjukdom kan nu se framåt med
mycket mer självförtroende tack vare våra innovativa
teknologier och behandlingskoncept. Vi hjälper dem till
en framtid med bästa möjliga livskvalitet. Vi använder
den ökande efterfrågan på moderna dialysmetoder till
vår fördel och arbetar konsekvent för att öka Fresenius
Medical Care tillväxt. Tillsammans med våra anställda
fokuserar vi på att genomdriva strategier som gör att vi
kan upprätthålla vårt teknologiska ledarskap. Som ett
vertikalt integrerat företag, erbjuder vi produkter och
tjänster för hela dialysvärdekedjan. Högsta medicinska
standard är vårt riktmärke. Detta är vårt åtagande till
våra patienter, våra partners inom hälso- och sjukvården
och våra investerare, som sätter sin tillit till Fresenius
Medical Care goda resultat och framtid.

Våra kärnvärderingar
Kvalitet, ärlighet och integritet
Innovation och förbättring
Respekt och värdighet

I. Fresenius Medical Care
efterlevnadsprogram
Fresenius Medical Care (eller ”företaget”) har fastställt
ett efterlevnadsprogram för att hjälpa dig att förstå
och uppfylla våra juridiska, etiska och regulatoriska
skyldigheter. Efterlevnad är allas ansvar och din
fortsatta anställning eller engagemang med Fresenius
Medical Care är beroende av att du följer principerna
enligt denna kod och relaterade Fresenius Medical Care
riktlinjer och policies. Här följer ett antal resurser inom
Fresenius Medical Care och efterlevnadsprogrammet
som finns tillgängliga för dig:
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i riktlinjer och policies gällande korrekt affärsmässigt
uppförande;
ii efterlevnadsutbildning;
iii möjligheter att i förtroende ta upp
efterlevnadsproblematik, och
iv granskningar för övervakning av överensstämmelse
med juridiska och företagets standarder.

II. Tillämplighet av koden för etiskt
och affärsmässigt uppförande
Fresenius Medical Care kod för etiskt och affärsmässigt
uppförande (”koden”) gäller globalt och alla tjänstemän,
direktörer, medarbetare, kontraktanställda och
agenter för Fresenius Medical Care och dess direkta och
indirekta majoritetsägda eller kontrollerade dotterbolag,
oaktat var i världen de bedriver verksamhet. Denna kod
är inte ett anställningskontrakt.
Denna kod kan inte omfatta alla situationer eller alla
lokal lagar och förordningar. När vår kod står i konflikt
med en lokal lag, följer vi lagen. I alla övriga situationer
gäller denna kod för all verksamhet. Om en lokal praxis
till exempel föreskriver något som är i strid med vår
kod, ska du följa vår kod och avstå från aktiviteten. I
tveksamma situationer ska du be om hjälp.
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III. Våra förväntningar
och ditt ansvar
DU ANSVARAR FÖR ATT:
i agera med integritet och skydda vårt rykte;
ii läsa, förstå och agera i enlighet med denna kod,
Fresenius Medical Care riktlinjer och policies, och
alla juridiska och regulatoriska skyldigheter som
gäller för dina arbetsuppgifter; vidta åtgärder för
att förhindra överträdelser, och lösa alla tvivel
du har om en affärspraxis genom att använda de
resurser som beskrivs i koden;
iii rapportera faktisk eller misstänkt överträdelse av
lagen eller Fresenius Medical Care kod, riktlinjer
och policies. Ofta är det en god idé att börja med
din chef men du kan också kontakta din lokala eller
regionala efterlevnadsansvarige, eller företagets
efterlevnadsavdelning (Corporate Compliance
Department); rapportering kan göras anonymt
via Compliance Action Line om nödvändigt eller
önskvärt men vi ser gärna att du berättar vem du är
då detta underlättar kommunikationen; och
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iv samarbeta i samband med undersökningar och
kontroll-/övervakningsprocedurer som mäter
Fresenius Medical Care efterlevnad av denna kod,
och riktlinjer och policies, samt agera i enlighet
med eventuella korrigerande åtgärder som införs
därefter.
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SOM ARBETSLEDARE (MANAGER) ELLER CHEF (SUPERVISOR), ÄR DU DESSUTOM ANSVARIG FÖR ATT:
i skapa en kultur av efterlevnad på arbetsplatsen och
vara en förebild genom att upprätthålla en hög etisk
standard;
ii implementera och bekräfta att de personer som
rapporterar till dig förstår och tillämpar de
standarder som beskrivs i denna kod;
iii utstakar mål och förväntningar som är förenliga
med denna kod, Fresenius Medical Care riktlinjer
och policies, samt juridiska skyldigheter;
iv vidta lämpliga korrigerande åtgärder vid
överträdelse av denna kod eller Fresenius Medical
Care riktlinjer eller policies;
v främja en miljö där man ställer frågor och hanterar
efterlevnadsproblem som kommer till din kännedom,
vilket inkluderar agerande i enlighet med den
rapporteringsskyldighet som beskrivs ovan; och

vi säkerställa att ingen vedergällning tolereras
gentemot personer i god tro rapporterar misstänkt
överträdelse av lagen, den här koden eller Fresenius
Medical Care riktlinjer eller policies.

IV. Efterlevnadsdokumentation

Efterlevnadsdokumentationen ger dig den information
du behöver för att utföra ditt arbete enligt lag och god
affärsetik. Vår efterlevnadsdokumentation utgörs av
följande:

i Kod för etiskt och affärsmässigt uppförande
Den här koden omfattar allmänna
efterlevnadskoncept och -standarder och beskriver
huvuddragen för godtagbart beteende.
ii Riktlinjer och policies
Fresenius Medical Care har utvecklat riktlinjer och
policies för att ge specifika anvisningar för hur du
säkerställer att ditt arbete utförs i enlighet med de
allmänna principer som beskrivs i denna kod. Dessa
riktlinjer och policies är skräddarsydda för den
specifika verksamheten i varje land och i enlighet
med respektive lands lagar och förordningar.
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Ställ frågor, ta upp bekymmer och
rapportera oegentligheter
Fresenius Medical Care förväntar sig en öppen dialog
angående efterlevnadsproblem. I många fall kan
ställande av en fråga vara den bästa metoden för att
fastställa om en viss handling är korrekt och i enlighet
med gällande lagar eller Fresenius Medical Care riktlinjer
och policies.

Om du är osäker på om en föreslagen handling är
lämplig, ska du avvakta tills du fått svar på din fråga och
fått bekräftat att du kan företa handlingen.
För att hindra tjänstefel varaktigt och i hela företaget,
måste du anmäla all aktivitet som du tror är olaglig eller
strider mot Fresenius Medical Care riktlinjer och policies,
enligt den process som beskrivs i denna kod.

Hur man använder efterlevnadsresurserna
Om du är osäker på hur du ska agera eller om en viss
åtgärdär lämplig, följ följande process:
i GRANSKA DOKUMENTATIONEN OM
EFTERLEVNAD – koden och Fresenius Medical Care
riktlinjer och policies.
ii FRÅGA – din närmaste chef eller annan ansvarig.
iii KONTAKTA – lokal eller regional
efterlevnadsansvarig, eller företagets
efterlevnadsavdelning (Corporate Compliance
Department).
iv RING – Compliance Action Line anonymt om du är
obekväm med att använda ovanstående resurser,
eller föredrar att vara anonym.

När du ska fatta affärsbeslut, beakta då följande:
i Kommer beslutet att främja höga standarder
för affärsintegritet eller är du tveksamt om dess
laglighet?
ii Är beslutet förenligt med denna kod, Fresenius
Medical Care riktlinjer och policies?
iii Kommer beslutet att främja eller skada Fresenius
Medical Care globala rykte?
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V. Upprätthålla efterlevnad

FYRA KÄRNELEMENT I VÅRT EFTERLEVNADSPROGRAM BISTÅR OSS I VÅR EFTERLEVNAD:

1 UTBILDNING

2 SUPPORT

Fresenius Medical Care tillhandahåller ett flertal
utbildningsprogram som hjälper dig att göra ditt jobb
ordentligt. Genomförande av vår allmänna utbildning är
ett krav för alla anställda och omfattar huvuddelarna
i Fresenius Medical Care efterlevnadsprogram.
Utbildningen tar upp innehållet i den här koden och
ger information om lagar och regler som berör vår
verksamhet och ditt land.

Efterlevnadsavdelningen (Corporate Compliance
Department) ger support till alla avdelningar inom
Fresenius Medical Care. Du bör använda dig av denna
resurs. Om du konfronteras med en situation där du
känner tveksamhet om efterlevnad, uppmuntras du att
kontakta efterlevnadsavdelningen.

Många befattningar inom Fresenius Medical Care
(såsom försäljning och marknadsföring, fakturering
och ersättning, etc.) kräver särskild utbildning. Du
blir underrättad om du i din befattning behöver sådan
särskild utbildning.

3 ÖVERVAKNING, GRANSKNING
OCH UNDERSÖKNING
Fresenius Medical Care övervakar och granskar sina
verksamhetsaktiviteter för att bekräfta att vi följer lagen
och företagets riktlinjer och policies. När vi underrättas
om potentiella efterlevnadsöverträdelser kommer vi
att vidta lämpliga åtgärder för att utreda all sådan
rapportering och säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande lagar.
Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vår efterlevnad.
Om en efterlevnadsincident inträffar trots alla
våra ansträngningar ser vi över våra policies eller
utbildningsprogram och åtgärdar där det är nödvändigt.
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4 COMPLIANCE ACTION LINE
Det finns flera möjliga vägar till att rapportera faktiska
eller misstänkta överträdelser, som är i enlighet med
den rapporteringsplikt du har till Fresenius Medical Care
enligt vår kod:
i kontakta din chef, din lokala eller regional
efterlevnadsansvarige, eller företagets
efterlevnadsavdelning (Corporate Compliance
Department).
ii Om dessa efterlevnadsfunktioner inte åtgärdar
problemet eller om du inte känner dig bekväm
med att prata med din chef eller någon på
efterlevnadsavdelningen, kan du istället kontakta
vår Compliance Action Line, med ditt eget namn
eller anonymt. Kontaktuppgifter finns på företagets
intranät och kommer att distribueras via andra
lämpliga kanaler.

Det är dock enbart möjligt att rapportera följande typer
av överträdelser begångna av personer i nyckel- eller
ledarposition hos företaget som kan rapporteras via vår
Compliance Action Line:
i Redovisning, internkontroll, revision, mutor, bankoch ekonomiska brott; eller
ii Andra överträdelser som gäller enskildas hälsa och
säkerhet, såsom miljöbrott, arbetssäkerhet och
diskriminering eller trakasserier.
Andra överträdelser än de nämnda ovan
ska rapporteras till din chef, din lokala eller
regional efterlevnadsansvarige, eller företagets
efterlevnadsavdelning (Corporate Compliance
Department).

VI. Förväntningar på efterlevnad/
Konsekvenser av bristande efterlevnad
Du förväntas uppföra dig enligt denna kod och Fresenius
Medical Care riktlinjer och policies. Din efterlevnad med
denna kod och de riktlinjer och policies som gäller för
ditt arbete kommer att beaktas i utvecklingssamtal
eller befordran.
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Om du bryter mot lagen, den här koden eller Fresenius
Medical Care riktlinjer eller policies, kommer du att bli
föremål för disciplinära eller korrigerande åtgärder eller
andra rättsliga följder. Disciplinära eller korrigerande
åtgärder kan innebära muntlig vägledning, uppsägning
eller annan lämplig åtgärd.

Våra principer för etiskt och
affärsmässigt uppförande
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VII. Vår verksamhet

Vår framgång är beroende av lämpliga förhållanden till
våra patienter, läkare, medarbetare, tillsynsmyndigheter,
statliga och privata betalare samt kunder och
leverantörer. Fresenius Medical Care åtar sig att
tillhandahålla en optimalt hållbar medicinsk patientvård
(se nr 1. nedan) och att tillverka produkter som uppfyller
lagstadgade normer (se nr 2. nedan).

1 PATIENTVÅRD
A. ALLMÄNNA PRINCIPER
Sjukvård måste vara förenlig med Fresenius policy och
läkarens direktiv. När du har att göra med patienter
förväntas du att
i agera etiskt, rättvist, artigt, kompetent och
punktligt;
ii enbart göra uttalanden om våra tjänster som du
vet är riktiga eller kan understödja med adekvat
information;
iii sanningsenligt representera karaktären och
kvaliteten på våra tjänster, priser, avtalsvillkor och
annan information;
iv behandla alla patienter på ett värdigt och
respektfullt sätt;
v involvera patienter och anhöriga i
behandlingsplanering när detta är lämpligt;
vi svara på frågor från patienter och anhöriga på ett
korrekt sätt;
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vii underrätta en medlem av arbetsteamets ledning
om du inte kan svara på patientens eller anhörigas
frågor som berör patientens vård;
viii svara på och försök lösa alla frågor, bekymmer och
klagomål noga och omedelbart; och
ix arbeta tillsammans med läkarna för att säkerställa
att patienterna är informerade om tillgängliga
behandlingsmetoder.

B. PATIENTENS MEDICINSKA INFORMATION
Som vårdföretag hanteras och passerar
patientinformation genom vår organisation.
Registrering, hantering och överföring av patientspecifik
medicinsk information ska göras enligt gällande lokal
personuppgiftslag/integritetsregler, där särskild hänsyn
ska tas till lokala regler om erhållande av patientens
samtycke för utlämning av patientens medicinska
information. Upprätthållande av sekretessen av
patientspecifik medicinsk information är en viktig
skyldighet för alla vårdgivare.
Du får aldrig lämna patientspecifik information till
obehöriga personer, inom eller utanför Fresenius
Medical Care, som inte har en legal rätt till denna
information. Försiktighetska iakttas avseende denna
princip vid elektronisk överföring av patientspecifik
medicinsk information.

VII. Vår verksamhet

C. PÅVERKA ALDRIG PATIENTER PÅ ETT
OTILLBÖRLIGT SÄTT
Det är INTE TILLÅTET att erbjuda opassande
”incitament” eller andra förmåner för att förmå
patienterna att välja en Fresenius Medical Care-klinik
eller produkt istället för en konkurrerande klinik eller
produkt. Sådana opassande ”incitament” kan inbegripa:
i ersättning för resekostnader;
ii rutinmässigt avstånde från självrisker och
samförsäkring, utan att undersöka den enskildes
betalningsförmåga;
iii rabatter på andra produkter;
iv liknande värdefulla förmåner; eller
v gåvor eller andra otillbörliga incitament som kan
påverka patientens beslut att välja en av våra
kliniker eller produkter.
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D. RESPEKTERA LÄKAR-PATIENTRELATIONEN
Vi MÅSTE respektera läkar-patientrelationen. Undvik
att på ett olämpligt sätt störa läkarens arbete, inklusive
genom att tillhandahålla otillbörliga förmåner eller
incitament.

2 KVALITET OCH INNOVATION
Kvaliteten och säkerheten kring våra produkter
och tjänster är grunden på vilken vår verksamhet
bygger. Lagstadgade och interna säkerhets- och
kvalitetsbestämmelser måste strikt följas. Du ansvarar
för att säkerställa efterlevnad av dessa principer inom
ditt ansvarsområde.
Patientsäkerheten är prioritet. Tillhandahållande av
kvalitativa produkter och tjänster till våra patienter är
ett ansvar för alla inom Fresenius Medical Care. För att
kunna förbättra produkt- och servicekvaliteten är det
mycket viktigt att samla in och granska biverkningar
och produktklagomål. Fresenius Medical Care använder
den här informationen för att utvärdera våra produkter
och tjänster. Du måste förstå, känna till och följa
Fresenius Medical Care policy gällande rapportering av
biverkningar och produktklagomål.

VIII. Företagsintegritet

1 KORRUPTIONSBEKÄMPNING
A. EFTERLEVNAD AV
KORRUPTIONSBEKÄMPNINGSLAGAR OCH
-PRINCIPER
Som ett globalt företag måste vi rätta oss efter de
anti-korruptionslagar som gäller i olika jurisdiktioner,
inklusive U.S. Foreign Corrupt Practices Act (”FCPA”),
UK Bribery Act och den tyska brottsbalken, samt de antikorruptionslagar som gäller i alla länder där vi bedriver
vår verksamhet.
Vi inom Fresenius Medical Care tolererar ingen form
av korruption, vare sig det rör sig om vårdpersonal,
myndighetspersoner eller en privatperson, och oavsett
om transaktionen involverar Fresenius Medical Care
inköp eller försäljning av produkter eller tjänster. Vi
förväntar oss att du fattar affärsbeslut och utför ditt
arbete baserat på pris, kvalitet och service.
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Du FÅR INTE erbjuda, utlova, godkänna eller ge något
av värde (inklusive produkter, tjänster eller något annat,
vare sig det är i form av en personlig förmån/tjänst
eller annat) till någon person, direkt eller indirekt via en
tredje part, i syfte att vinna otillbörlig fördel eller för att
erhålla eller behålla affärer. På samma sätt är det INTE
tillåtet att begära, gå med på att ta emot, eller ta emot
något av värde, personligen eller för annan person eller
organisation, i syfte att säkerställa en otillbörlig fördel
eller påverka dina affärsbeslut.
Tänk på att även intrycket av korruption kan skada vårt
rykte och utlösa granskning från myndigheter, och
därför måste vi sträva att inte ens närma oss sådana
förseelser.

25

B. EXEMPEL PÅ FORMER AV FÖRBJUDET
UPPFÖRANDE
Här följer några exempel på uppföranden som kan anses
vara korrupta och därför är strikt förbjudna.
DET ÄR INTE TILLÅTET ATT:
i ge eller ta emot något av värde där förmånens
karaktär eller värde inte är rimlig och passande
för tillfället eller mottagarens position och
omständigheter. Det är i synnerhet olämpligt ge
eller ta emot en fördel eller något av värde:
a. som inte är tydligt affärsmässigt motiverat,
eller när en icke-affärsmotiverad aktivitet väger
tyngre än affärsmotivet;
b. som ges eller mottas så ofta att givandet eller
mottagandet potentiellt kan betraktas som
överdriven; eller
c. som ges eller mottas på ett icke-transparent sätt,
särskilt när en privat adress, bankkonto eller
e-postkonto används;

ii använda en närstående (en släkting eller en individ
med vilken mottagaren sambor med) för att ge eller
ta emot något av värde;
iii ge eller ta emot något av värde med avsikt och
förväntan att få eller ge något i gengäld;
iv ge eller ta emot något av värde som kan begränsa
eller påverka mottagarens eller din objektivitet
eller diskretion, eller påverka beslutsprocessen hos
mottagarens arbetsgivare (inklusive myndigheter,
sjukhus eller departement) eller Fresenius Medical
Care; eller
v ge något av värde som inte upptas korrekt i
Fresenius Medical Care räkenskaper och register.
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C. FRESENIUS MEDICAL CARE DRIVER EN
TRANSPARENT AFFÄRSVERKSAMHET
Korruption sker ofta i smyg. Personer som är
involverade i korruption kan försöka dölja sina
handlingar och agera i hemlighet för att dölja tjänstefel.
En effektiv åtgärd mot korruption och för att undvika att
korruption uppstår är att bedriva verksamhet öppet och
transparent.
Ett av kärnelementen i en transparent affärspraxis
är ordentlig dokumentation. Undvik att ingå avtal
utan ordentlig skriftlig dokumentation. Skrivna
avtal och överenskommelser är i synnerhet viktiga
när myndighetspersoner involverade liksom
sjukvårdsspecialister som har en såda position att de
kan fatta eller påverka affärsbeslutbeslut som påverkar
Fresenius Medical Care. Om sådana personer förser
Fresenius Medical Care med en tjänst, ska alltid det
legitima affärsbehovet för tjänsten i fråga, grunden till
varför sjukvårdsspecialisten eller myndighetspersonen
utsetts och vilka tjänster som levererats, noga
dokumenteras i skrift.
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Korruption kan vara förklädd genom att
överkompensera samarbetspartners. En distributör
kan till exempel få en orimligt hög kommission eller en
föredragshållare på en konferens eller en konsult kan få
överdriven kompensation för deras tjänster. Vi förväntar
oss att du avstår från att ingå avtal på Fresenius Medical
Care vägnar om du är tveksam om för affärspartnerns
kompensation är kommersiellt rimlig. All kompensation
som vi betalar våra affärspartners måste representera
ett rimligt marknadsvärde.
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D. UNDERSTÖDJANDE FORSKNING OCH
UTVECKLING, VETENSKAPSKONFERENSER OCH
UTBILDNING
Det är i Fresenius Medical Care bästa intresse att stödja:
i forskning och utveckling av
läkemedelsprodukter, medicinska instrument
och behandlingsförbättringar som är av legitimt
intresse för Fresenius Medical Care;
ii medverkan av läkare, sjuksköterskor, kunder och
deras anställda inom Fresenius Medical Care eller
tredjeparts evenemang som främjar vetenskaplig
kunskap, medicinska framsteg eller bidrar till en
effektiv sjukvård; and
iii utbildnings- och vidareutbildningsevenemang som
håll eller organiseras av Fresenius Medical Care
eller medicinska institutioner eller andra arrangörer
såsom föreningar eller patientorganisationer eller
deras anställda som främjar vetenskaplig kunskap,
medicinska framsteg eller bidrar till en effektiv
sjukvård.

Medan aktiviteter av detta slag tjänar ett viktigt
syfte, kan olämplig verksamhet som rör forskning och
utveckling, vetenskapliga konferenser och utbildning ha
allvarliga konsekvenser för alla inblandade parter såväl
som för Fresenius Medical Care som företag. Om du
tvivlar ska du kontakta dina efterlevnadsresurser.
E. DONATIONER OCH BIDRAG
Vi inom Fresenius Medical Care strävar mot att vara
goda samhällsmedborgare och bidrar gärna med
resurser för en förbättrad sjukvård och annan passande
välgörenhet. Vi lämnar donationer till välgörande
ändamål, särskilt sådana som gynnar njurpatienter. Vi
kan också lämna bidrag till välgörenhetsorganisationer
och medborgarorganisationer som tillhandahåller
tjänster i de samhällen där Fresenius Medical Care har
verksamhet. Vi lämnar inte donationer eller bidrag
i syfte att erhålla eller behålla affärer eller för att
säkerställa en otillbörlig fördel.
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Donationer och bidrag kräver alltid föregående
godkännande. Alla donationer och bidrag ska ges
på ett öppet sätt. Varje land har en särskild process
för att granska föreslagna donationer. Därtill ska du
alltid ifrågasätta eventuella intressekonflikter eller
efterlevnadsproblem som kan uppstå genom donationer
till välgörande ändamål.

2 ANTI-PENNINGTVÄTT
Penningtvätt är ett begrepp som allmänt definieras
som ingående i en transaktion med kriminellt härledd
egendom, konstruerande av en transaktion med
syfte att undvika upptäckt av brottslig handling, eller
medverkande i en transaktion för att främja brottslig
handling.
Fresenius Medical Care har åtagit sig att följa all
tillämplig lagstiftning, regler och föreskrifter som
bekämpar penningtvätt. Vi vidtar nödvändiga åtgärder
för att utföra vår affärsverksamhet med seriösa
affärspartners som bedriver legitim verksamhet med
lagliga medel från legitima källor.

3 EMBARGO OCH
HANDELSSANKTIONER
Handelsembargo och handelsreglering förbjuder
generellt företag i ett visst land att göra affärer i ett
annat specifkt land. Å andra sidan kan ett land ibland
förbjuda företag som bedriver verksamhet i landet
att erkänna embargon som införts av ett annat land.
Fresenius Medical Care internationella verksamhet kan
utlösa problem under tillämpliga handelssanktioner och
embargolagstiftning. Fresenius Medical Care övervakar
dessa embargon och sanktioner och implementerar
kontroller för att säkerställa att vi följder dem. Vänligen
kontakta vår juridiska avdelning för frågor gällande
tillämpliga embargon eller sanktioner.
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4 RÄTTVIS KONKURRENS
Fresenius Medical Care tillhandahåller innovativa
produkter och tjänster till ett rättvist pris. Vi varken
medverkar i eller tolererar konkurrensbegränsande
beteende. Du får inte söka konkurrensfördel
för Fresenius Medical Care genom bedrägeri,
hemlighållande, förvrängning av fakta eller olagliga
medel. Fresenius Medical Care tolererar inte stöld av
affärshemligheter och icke-offentlig information. Du
MÅSTE undvika obehörig användning av information
som är skyddad av patent, upphovsrätt, eller som är
konfidentiell.
Antitrust- och annan lagstiftning som reglerar
konkurrens syftar till att skydda konkurrensen genom
att förbjuda beteenden som resulterar i minskad
konkurrens eller omotiverad prisdiskriminering eller
framtvingar andra konstgjorda krafter på marknaden.
Antitrust och andra lagar som berör konkurrens finns
i praktiskt alla länder och gäller för beteende på alla
nivåer inom en organisation. Generellt sett kräver
antitrust- och andra konkurrensreglerande lagar att
företagen konkurrerar på individuell basis i stället för
att tillsammans med andra företag ingå avtal för att

begränsa konkurrensen. Alla gemensamma åtgärder,
informella samtal eller avtal med avsikten att begränsa
konkurrens eller som kan ha en sådan effekt är strikt
förbjudna.
Därutöver gäller att företag med en mycket stark
marknadsposition kan vara föremål för ytterligare
granskning, särskilt när företaget inte har någon
betydande konkurrens på en viss marknad. En stark
marknadsposition är inte i sig olämplig, men en sådan
marknadsposition får inte missbrukas för att utestänga
konkurrenter eller exploatera kunder. Fresenius
Medical Care drar inte otillbörlig fördel av en stark
marknadsposition på någon marknad.
Konsekvenserna för brott mot dessa lagar är allvarliga.
Du bör vara särskilt försiktig vid affärsmöten och mässor
för att undvika konkurrensbegränsande beteende. Om
du finner dig själv i en tveksam diskussion, uttryck då
din ståndpunkt, avsluta diskussionen, och informera den
juridiska avdelningen omedelbart.
Vänligen kontakta vår juridiska avdelning
för frågor gällande tillämplig antitrust- och
konkurrensbegränsande lagstiftning.
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5 KUNDER, REKLAM OCH
FRÄMJANDE
Det sätt varigenom Fresenius Medical Care bedriver
sin verksamhet och främjar sina produkter och
tjänster är mycket reglerat. Fresenius Medical Care
har tagit fram specifika policies för att säkerställa att
affärspraxis, marknadsföring och främjande kampanjer
uppfyller gällande lagar, regler och förordningar. Allt
marknadsföringsmaterial för Fresenius Medical Care
produkter eller tjänster måste genomgå granskning
och godkännas via rätt process för varje land. När du
diskuterar våra produkter och tjänster

MÅSTE DU:
i alltid vara sanningsenlig, precis och inte
missledande i beskrivningen av produkter och
tjänster;
ii ge en rättvis och väl avvägd beskrivning av fördelar
och risker;
iii endast göra uttalanden som stöds av riktig klinisk
information; och
iv säkerställa att alla marknadsföringsuttalanden
överensstämmer med produktens
användningsområde såsom har godkänts eller
förklarats godkända av ditt lands regering och att
dess innehåll och spridningsätt är i enlighet med
tillämpliga lagar, regler och förordningar.
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6 KORREKT REDOVISNING OCH
DOKUMENTATION
Alla Fresenius Medical Care affärshandlingar ska noga
reflektera den sanna karaktären och omfattningen
av transaktionerna eller utgifterna. Syftet med alla
Fresenius Medical Care transaktioner måste noga och
omgående upptas i den regelmässiga bokföringen.
Rapportering om Fresenius Medical Care tillgångar,
skulder, intäkter och kostnader måste också bokföras
omgående och korrekt. Vi måste utföra interna
bokföringskontroller för att säkerställa att bokföringen
och räkenskaperna är korrekta.
Du måste bevara och hantera alla papper och
elektroniska dokument i enlighet med tillämpliga lagar
om lagring av uppgifter och Fresenius Medical Care
policy för dokumenthantering, inklusive lagringstider.

DU FÅR INTE:
i skapa, lämna eller godkänna falsk eller inkorrekt
uppgift i samband med Fresenius Medical Care
verksamhet, eller
ii försöka kringgå en Fresenius Medical Care finansielleller redovisningspolicy eller -kontroll.
Dessa förbud gäller även om du anser att ditt beteende
slutligen kommer att gynna Fresenius Medical Care.
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7 FAKTURERINGSPRAXIS
All fakturering för produkter och tjänster ska vara
sanningsenlig, korrekt och fullständig. De måste följa
gällande legala och avtalsmässiga krav. Krav får endast
lämnas in för tjänster som är korrekt beställda och
som har tillhandahållits. Relevanta register måste
finnas tillgängliga för att dokumentera att alla tjänster
uppfyller dessa normer, inklusive dokumentation
avseende medicinsk nödvändighet i enlighet med
företagets riktlinjer och policies.

8 KORREKT RESPONS
PÅ INFORMATIONSFÖRFRÅGNINGAR
Vi svarar korrekt på alla myndighetsrevisioner,
granskningar och utredningar. Om du konfronteras med
en förfrågan från en myndighet som inte faller inom ditt
ansvarsområde ska du omedelbar kontakta din chef för
vägledning. Vänligen kontakta den juridiska avdelningen
omedelbart om du får en icke rutinmässig förfrågan från
en myndighet eller dess ombud, så som en stämning,
beslut eller intervjuförfrågan.
Om du tror att handlingar eller uppgifter döljs, ändras,
förfalskas eller förstörs, ska du omedelbart rapportera
detta till din lokala eller regionala efterlevnadsansvarig,
företagets efterlevnadsavdelning, juridiska avdelningen
eller via Compliance Action Line.
Om en polismyndighet kontaktar dig utanför Fresenius
Medical Care område avseende Fresenius Medical
Care eller din anställning eller engagemang med
Fresenius Medical Care, ska du omedelbart rapportera
chefsjuristen som ansvarar för din region, om
inte myndigheten har enligt lag förbjudit dig att
kommunicera deras kontakt med dig.
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9 KOMMUNIKATION MED MEDIA
En öppen och ärlig kommunikation är en förutsättning
för att upprätthålla förtroendet från våra patienter,
kunder, aktieägare och intressenter. Fresenius
Medical Care kan bara garantera en konsekvent,
öppen och uppriktig kommunikation om uttalanden
eller information till medierna i förväg godkänts av
antingen PR- eller investeringsrelationsavdelningarna
(Public Relations Department eller Investor Relations
Department). Om du får en förfrågan från medier om
information avseende Fresenius Medical Care ska du
vidarebefordra detta ärende till din avdelningschef.

10 BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER
Fresenius Medical Care samlar enbart in, bearbetar
eller använder personuppgifter om patienter, anställda,
kunder, leverantörer och andra berörda individer, i
den utsträckning som är tillåtet gällande lag, om detta
är nödvändigt för affärsverksamheten, medicinska
ändamål och personalhantering. Fresenius Medical
Care hanterar dessa uppgifter strikt konfidentiellt och
skyddar dem i enlighet med tillämplig lag. Anställda
inom Fresenius Medical Care förväntas också

omedelbart rapportera förlust och stöld av eller skada
på företagsägda utrustning eller utrustning som
innehåller företagsinformation.

11 POLITISKT ENGAGEMANG
Processerna för nya lagar och regler som påverkar
våra affärsområden är komplexa och skiftande.
Fresenius Medical Care ska följa lagen angående sitt
engagemang i alla sådana processer. Aktiviteter som
samordnas av Fresenius Medical Care är passande och
Fresenius uppmuntrar deltagande i Fresenius-sponsrade
aktiviteter. Därtill är det viktigt att du håller dina egna
politiska aktiviteter skilda från Fresenius Medical Careaktiviteter. Samtidigt vill Fresenius Medical Care inte
beblanda sig i dina privata politiska aktiviteter så länge
du
i ser till att dina personliga politiska aktiviteter
inte är, och inte verkar vara, relaterade till din
anställning eller engagemang med Fresenius
Medical Care; och
ii inte använder företagets tid, lokaler eller utrustning
för dina personliga politiska ändamål som inte har
samröre med de aktiviteter som samordnas av
Fresenius Medical Care.

IX. Personlig integritet

1 INTRESSEKONFLIKTER
I utförandet av ditt arbete förväntas du agera i Fresenius
Medical Care bästa intressen. Du måste undvika
intressekonflikter. En intressekonflikt föreligger när
dina privata intressen kolliderar med eller rimligen kan
kollidera med Fresenius Medical Care affärsintressen. Du
förväntas informera din chef om personliga intressen
som kan äventyra din objektivitet eller professionalism i
utförandet av ditt arbete, och i synnerhet:
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i Om du vill engagera dig i en andra anställning eller
i en verksamhet som är relaterad till Fresenius
Medical Care verksamhet, eller som är relaterad till
Fresenius Medical Care leverantör eller kund, måste
du redovisa dina planer och om inte förbjudet enligt
lag, ansöka om förhandsgodkännande från HRavdelningen (Human Resources Department).
ii Om du är anställd i en befattning som anställer,
eller har en chefs-/ledningsposition, får du inte
anställa eller hänvisa uppdrag till en släkting,
make/maka/registrerad partner eller en person
som du bor tillsammans med, och du får inte heller
delta i anställningsprocessen eller processen för
rekommendation av uppdrag till sådana personer.
Kontakta din HR-avdelning (Human Resources
Department) för närmare vägledning.
iii Ett finansiellt intresse som överskrider 1 % av
utgivna aktier/andelar i en kund, leverantör eller
konkurrent måste förhandsgodkännas av din chef.
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2 ANVÄNDNING AV
FÖRETAGSMÖJLIGHETER I
EGET INTRESSE
Alla affärsmöjligheter som du möter när du arbetar för
Fresenius Medical Care tillhör företaget och inte dig.
DU FÅR INTE:
i använda Fresenius Medical Care egendom,
information eller din position hos Fresenius Medical
Care för att erhålla egen vinning eller fördel eller
gagna en tredje part;
ii starta en konkurrerande verksamhet, på annat sätt
konkurrera med Fresenius Medical Care, eller starta
en egen verksamhet för att dra nytta av din position
inom Fresenius Medical Care; eller
iii inleda möjligheter eller affärsprojekt eller på annat
sätt involvera dig i aktiviteter som kan resultera
i att du konkurrerar med Fresenius Medical Care
eller som kan göra det möjligt för dig eller tredje
part att dra nytta av en affärsmöjlighet som tillhör
Fresenius Medical Care.

3 INSIDERHANDEL
Fresenius Medical Care aktier är noterade på två
börser. De värdepapperslagar som gäller för Fresenius
Medical Care gör det olagligt för personer med
insiderinformation att handla med värdepapper i det
bolaget. ”Insiderinformation” är information inte är
allmänt tillgänglig för allmänheten och som, när den
kommer till känna, kan rimligen förväntas påverka
ett investeringsbeslut eller potentiellt påverka priset
på företagets aktier (upp eller ner). Exempel på
insiderinformation är:
i planerade större/strategiska förvärv eller
sammanslagningar; avknoppningar; köp eller
försäljning av materiella tillgångar;
ii uppstart, ingående eller uppsägning av avtal med
kunder och leverantörer;
iii konkurs- och insolvensrisker
iv prognoser som avviker väsentligt från tidigare
finansiella resultat eller marknadsförväntningar;
v utebliven betalning från stora låntagare;
vi planerade förändringar i ledning eller styrelse;

IX. Personlig integritet

vii utveckling av nya produkter;
viii materiella produkt- eller miljöansvar;
materiella rättsprocesser och tvister;
omstruktureringsåtgärder som har en väsentlig
effekt på framtida affärsverksamhet; och
ix förändringar i högsta ledningen eller medlemskap i
styrelsen.
I ditt dagliga arbete på, eller på Fresenius Medical Care
vägnar, kan du få kännedom om viktig icke-offentlig
information om företaget eller dess börsnoterade
affärspartners. Du kan få reda på insiderinformation
genom din position eller helt enkelt genom att se ett
dokument på en kollegas skrivbord eller råka höra ett
samtal på kontoret. Användande av sådan information
för egen finansiell vinning eller vidarebefordran sådan
information till andra personer för personlig finansiell
vinning (och därmed potentiellt din), är förbjudet och
olagligt.
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Om du har insiderinformation om Fresenius Medical
Care eller någon av våra affärspartners får du inte
vidarebefordra denna information till någon utanför
företaget (eller inom företaget) såvida den inte direkt
berör och behövs för att utföra företagets legitima
affärsverksamheter och görs i enlighet med Fresenius
Medical Care policies.
Dessutom, om du har insiderinformation, får du inte
köpa eller sälja värdepapper i berörda bolag, inte heller
indirekt genom en familjevän, eller rekommendera
någon annan att köpa eller sälja sådana värdepapper.
Först när insiderinformationen är offentlig och är vida
spridd såsom genom offentligt tillkännagivande, kan
en transaktion övervägas. Om du har några frågor om
detta ska du kontakta den juridiska avdelningen (Legal
Department).
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X. Anställning

Fresenius Medical Care strävar efter att upprätthålla
en trygg, säker, produktiv, respektfull och ickediskriminerande arbetsplats som sätter ett värde på de
insatser som var och en bidrar med i vår verksamhet.
Fresenius Medical Care strävar efter att tillhandahålla
en arbetsmiljö fri från alla former av diskriminering,
inklusive fysiska eller verbala trakasserier eller hot
från chefer, medarbetare, säljare, konsulter, besökare
eller kunder till Fresenius Medical Care. Vi tolererar inte
trakasserier eller hot i någon form. Vi tolererar inte
heller våldsamt eller kränkande beteende, inklusive
verbal eller fysisk kränkning som begås av anställda,
patienter, kunder, klienter eller besökare inom Fresenius
Medical Care verksamhet.

1 ARBETSSKYDD
Arbetsskydd har högsta prioritet inom Fresenius Medical
Care. Fresenius Medical Care fördömer tillämpning av
tvångsarbete och exploaterande barnarbete. Vi tolererar
inte någon överträdelse av dessa principer från våra
leverantörer.

2 ICKE-VEDERGÄLLNINGSPOLICY
Du FÅR INTE trakassera eller vidta repressalier mot
en anställd eller annan person som rapporterat eller
har för avsikt att rapportera en överträdelse eller
misstänkt överträdelse av lagen, den här koden eller
Fresenius Medical Care riktlinjer eller policies. Om du
tror att du utsatts för trakasserier eller vedergällning
på grund av att du har rapporterat eller har för avsikt
att rapportera en potentiell eller faktisk överträdelse,
ska du rapportera detta till din lokala eller regionala
efterlevnadsansvarige, företagets efterlevnadsavdelning
(Corporate Compliance Department), den lokala HRavdelningen (Human Resources Department) eller din
Compliance Action Line.

3 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET
Vår strävan är att tillhandahålla en säker, sund och
produktiv arbetsplats för våra anställda och våra
affärspartners som bistår oss i vår affärsverksamhet.
Vi förväntar oss att du vidtar alla nödvändiga
försiktighetsåtgärder för att undvika att du, dina
medarbetare eller andra personer kommer till skada
eller men. Det är viktigt att du underrättar din chef om
alla farliga arbetsförhållanden, -praxis eller skador som
inträffat.
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4 ICKE-DISKRIMINERING

vi civilstånd,

Fresenius Medical Care tillåter inte diskriminering vid
anställning eller på arbetsplatsen baserat på:

vii medborgarskap,

i kön (inklusive könsbyte),
ii ras, etniskt ursprung eller hudfärg,
iii nationalitet eller nationellt ursprung,
iv religion eller tro,
v ålder,

Se tillämpliga policies för detaljer.

viii handikapp,
ix sexuell orientering,
x veteranstatus; eller
xi annan olaglig diskriminerande behandling.

41

5 ALKOHOL OCH ILLEGALA
DROGER

6 LICENSER, CERTIFIKAT OCH
ANDRA TILLSTÅND

Nyttjande av alkohol och illegala droger äventyrar såväl
din hälsa och säkerhet som patienternas, kundernas
och dina medarbetares hälsa och säkerhet. Att arbeta
under påverkan av sådana substanser är strängt
förbjudet. Om du misstänker att en medarbetare är
berusad eller påverkad av alkohol eller illegala droger,
eller missbrukar receptbelagda läkemedel, måste du
rapportera detta till din chef.

I många fall kräver arbetsuppgifterna på Fresenius
Medical Care att du har ett tillstånd (t. ex. som
sjuksköterska), certifiering (t. ex. som dialystekniker)
eller för andra expertkunskaper. Det är ditt ansvar att
upprätthålla de meriter som krävs för att få utföra ditt
jobb. Du måste rapportera till din chef när nödvändig
certifiering har gått ut eller återkallats.
I vissa länder kan myndigheterna utesluta vissa individer
från att arbeta inom vården. Om du underrättas att du
utesluts från att delta i ett myndighetsprogram, måste
du meddela detta till din chef.

XI. Fresenius Medical Care tillgångar

1 SKYDD OCH KORREKT
ANVÄNDNING AV FRESENIUS
MEDICAL CARE EGENDOM OCH
TILLGÅNGAR
Fresenius Medical Care egendom och tillgångar får
enbart användas i legitima verksamhetsrelaterade
affärssyften. Fresenius Medical Care egendom
inbegriper:
i medicinsk utrustning;
ii arbetsutrustning (t. ex. datorer internet, e-post,
mobiltelefoner), inklusive godkänd personlig
användning enligt tillämpliga Fresenius Medical
Care policies;
iii kontorsartiklar, -material och -tjänster; och
iv alla former av Fresenius Medical Care register och
penningtillgångar.
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Du ska inte ha några förväntningar på sekretess vid
användning av Fresenius Medical Care egendom i USA,
inte heller internationellt enligt lokal lagstiftning. Du
är ansvarig för att tillse att Fresenius Medical Care
egendom inte missbrukas, går till spillo, skadas, stjäls
eller tappas bort. Om du inte har behörighet att göra
detta, får du inte ta eller använda Fresenius Medical
Care egendom eller information för personlig fördel eller
vinst. Du får inte förse tredje part med Fresenius Medical
Care egendom om du inte har behörighet att göra så i en
legitim affärstransaktion.
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2 KONFIDENTIALITET, SKYDDAD
INFORMATION OCH ITSÄKERHET
Alla dokument och all information om Fresenius Medical
Care interna verksamhet måste behandlas konfidentiellt.
Konfidentiell information omfattar all icke-offentlig
strategisk, finansiell och teknisk eller affärsrelaterad
information om Fresenius Medical Care, samt affärs- och
handelshemligheter som tillhör Fresenius Medical Care
affärspartners.
DU FÅR INTE:
i prata med utomstående om projekt, tekniska
detaljer eller annan konfidentiell information, eller
ge dem tillgång till sådan information på annat sätt;
ii sprida handels- eller företagshemligheter om våra
affärspartners;

iii göra avskrifter eller kopior av data för andra än
operativa ändamål; eller
iv ta fram information som inte har något samband
med dina egna aktiviteter.
DU MÅSTE:
i hantera konfidentiell information med särskild
omsorg, särskilt på offentliga platser, såsom på tåg,
bussar, flygplan, etc.;
ii vidta åtgärder för att skydda din dator eller annan
elektronisk utrustning från obehörig användning,
åtkomst eller modifiering av programvara;
upprätthålla sekretessen för korrespondens och
telekommunikation; och
iii var särskilt uppmärksam på IT-aspekterna för
sekretess, såsom dataskydd och datasäkerhet.

XI. Fresenius Medical Care tillgångar

Dessa skyldigheter gäller under arbetstid och utanför
arbetstid, oavsett om informationen angetts som
”konfidentiell” eller ”med restriktioner” eller ej. Din
plikt att upprätthålla sekretess kvarstår även när din
anställning hos Fresenius Medical Care upphör såvida
lagen inte föreskriver något annat.

3 SOCIALA MEDIER
Sociala medier har en viktig funktion för dagens
affärsverksamheter och dess betydelse tilltar alltjämt.
”Sociala medier” utgörs av de medel för interaktion
mellan människor med vilka de skapar, delar, utväxlar
och kommenterar innehåll med varandra i virtuella
grupper och nätverk. I sociala medier inbegrips sociala
nätverk (t. ex. Twitter, Facebook, LinkedIn), bloggar, wikis
och videoströmmande webbplatser (t. ex. YouTube).
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DET ÄR INTE TILLÅTET ATT:
i nedsätta Fresenius Medical Care;
ii använda sociala medier för någon klinisk
eller patientrelaterad aktivitet såvida den inte
tillhandahålls av eller med särskilt tillstånd från
Fresenius Medical Care för affärsverksamheten;
iii använda sociala medier i ditt arbete (t. ex. för
rekrytering eller marknadsföringsaktivitet)
utan förhandsgodkännande från din chef eller
arbetsledare; eller
iv avslöja patientrelaterad information.
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DU MÅSTE:
i vara ärlig, korrekt och respektfullt när du använder
sociala medier;
ii uttrycka dina egna personliga åsikter och
kommentarer på nätet under ditt eget namn, inte
Fresenius Medical Care namn eller annat som
utpekar Fresenius Medical Care, såsom Fresenius
Medical Care postadress eller e-postadress, såvida
du inte har behörighet att göra detta; och
iii vara medveten om att inläggen, både personliga
och professionella, slutligen kan kopplas till
Fresenius Medical Care, även om din koppling till
Fresenius Medical Care inte avslöjas.

4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Immateriella rättigheter är grundläggande för vår
ekonomiska framgång och framgången för våra
samarbetspartners och kunder. Du måste skydda våra
immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken,
upphovsrätter, affärshemligheter, teknisk och
vetenskaplig kunskap eller know-how och kompetenser
som utvecklats inom ramen för vår verksamhet.
Vi förväntar oss även att du respekterar andras
immateriella rättigheter. Om du duplicera eller
missbrukar någon annans immateriella rättigheter utan
tillstånd, kan du och Fresenius Medical Care bli föremål
för stora böter och straffrättsliga påföljder.

Contact Information
Fresenius Medical Care
Compliance
http://fmc.intra.fresenius.com/7629.htm

Compliance Action Line
www.fresenius.ethicspoint.com
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