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Upprätthållande av 
Uppförandekod 

 
 
 

 
 

Målsättningar med denna 

Uppförandekod 
 

 
•  Vygon (Sweden) AB förstår vikten av företagsansvar 

beträffande hållbara målsättningar och av att upprätthålla 

höga standarder när det gäller företagets sociala, etiska och 

miljörelaterade uppförande 
 

•  Vi åtar oss att se till att våra produkter erbjuder största nytta 

för både användare och patienter 
 

•  Vi erkänner och stödjer FN Global Compact, vilket är en 

standard som beskriver ansvarsfulla affärsmetoder kring 

mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljön och 

antikorruption 
 

•  Som leverantör av medicinska produkter till den svenska 

sjukvården, åtar Vygon sig att söka samarbetspartners som 

antar ett liknande förhållningssätt 
 

•  Vår Uppförandekod har upprättats i syfte att säkerställa att vi, 

tillsammans med våra partners i leveranskedjan, efterlever de 

kodex som Vygon (Sweden) AB antagit, alternativt  

verkar aktivt för dess införande 
 
 

Tillämpning av Uppförandekoden 
 

 
•  Bestämmelserna i denna Kod utgör de 

minimistandarder som skall uppfyllas 
 

•  Koden ska inte på något sätt hindra oss från att överträffa 

dessa standarder 
 

•  Vi ska efterleva nationella och andra gällande lagstiftningar, i 

samband med tillämpningen av denna Kod 

•  När de bestämmelser som föreskrivs i lagstiftning och de 

bestämmelser som ingår i denna Kod avser samma sak 

ska de bestämmelser som ger det bästa skyddet 

tillämpas 
 

•  Med arbetare menas både de personer som är 

tillfälligt och tillsvidareanställda 
 

 

Lagar och Etiska Standarder 
 

 
•  Som koncern följer och stödjer Vygon den 

Uppförandekod för leverantörer som specifikt avser 

den ”Medicintekniska” industrin 
 

•  Koden är baserad på the Ethical Trading Initiative (ETI) 

Base Code som i sin tur grundas på ILO:s (International 

Labour Organisation) konventioner 
 

•  Vygon (Sweden) AB ska åtlyda alla lagar som gäller 

för företagets verksamhet, FN Global Compacts 

principer, FNs deklaration om 

de mänskliga rättigheterna, samt ILO:s 1998 

deklaration om grundläggande principer och 

rättigheter i arbetslivet, i enlighet med nationell 

lagstiftning och praxis 
 

 

Implementering av 

Uppförandekodens Krav 
 

 
•  Vygon (Sweden) AB ska använda ledningssystem för att 

säkerställa att denna Kod följs samt dokumentera bevis 

på att den efterlevs 
 

•  En representant från ledningsgruppen har tilldelats ansvar 

att se till att denna Kod följs 
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• Vygon (Sweden) AB ska se till att denna Kod 

kommuniceras till och åtlyds av alla medarbetare, 

leverantörer, inhyrd personal, underleverantörer och 

entreprenörer som är del av företagets leveranskedja 
 

• Vygon (Sweden) AB ska se till att det finns möjlighet 

för medarbetare att rapportera eller diskutera eventuell 

bristande efterlevnad av denna Kod på ett konfidentiellt 

sätt 
 

• Vygon (Sweden) AB ska åtlyda alla tillämpliga 

nationella svenska lagar samt alla relevanta ILO 

konventioner. Om dessa standarder inte 

överensstämmer med varandra tillämpas den 

standard som ger medarbetare det bästa skyddet  

 
 

 
Uppförandekodens Principer hos 

Vygon (Sweden) AB 
 

 
Barnarbete 

• Nolltolerans mot barnarbete, rekrytering av 

barn, förnekande till utbildning, exploatering eller 

bristande skydd av hälsa och säkerhet när det gäller 

barn 

 
Tvångsarbete 

• Nolltolerans mot någon som helst form av 

tvångsarbete, slavarbete eller utnyttjande av 

ofrivillig arbetskraft av något slag 
 

• Medarbetare ska ha rätt att avgå från sin anställning 

efter skälig uppsägningstid och med hänsyn till 

relevanta inhemska lagstiftningar 
 

• Medarbetare ska aldrig förväntas lämna 

”depositioner” eller identitetshandlingar 
 

 
Föreningsfrihet och organisationsrätt 

 

• Alla medarbetare har rätt att gå med i eller bilda 

fackföreningar efter eget val samt att förhandla avtal 

kollektivt. Vygon (Sweden) AB har en öppen attityd till 

fackföreningars aktiviteter och deras organisatoriska 

aktiviteter. Medarbetare som är 

fackföreningsrepresentanter ska inte diskrimineras och 

har rätten att genomföra sina fackliga funktioner på 

arbetsplatsen, inklusive tillgång till lämpliga lokaler 

 

Diskriminering 

Nolltolerans mot någon som helst form av diskriminering när 

det gäller anställningsprocesser, ersättningsnivåer, tillgång till 

utbildning, befordringsmöjligheter, uppsägning eller 

pensionering vad det gäller: 
 

•  Kön 

• Ålder 

•  Funktionshinder 

•  Nationalitet 

•  Folkras 

• Äktenskaplig status 

• Sexuell läggning 

• Politisk åsikt 

• Tillhörande eller icke-tillhörighet fackförening 

• Religion 
 

 
Medarbetare ska aldrig förväntas utföra arbetsuppgifter som är 

olämpliga sett till deras fysiska eller mentala förmåga 

 

 
 
Miljö 

• Leverantörer ska ständigt eftersträva att uppnå 

kontinuerliga förbättringar i företagets miljöarbete och 

måste som ett absolut minimum, följa de kraven som 

föreskrivs i lokala, nationella och internationella lagar och 

föreskrifter 

 
• Leverantörer ska göra allt som är praktiskt möjligt 

för att minimera företagets förbrukning av 

energi, vatten och råvaror. Förnybara resurser ska 

användas i så stor utsträckning som möjligt 
 

 
• Leverantörer ska även göra allt som är praktiskt 

möjligt för att minimera verksamhetens produktion av 

avfall och utsläpp samt bortskaffa detta på ett säkert, 

effektivt och miljövänligt sätt 

 
• Leverantörer ska undvika att förorena den lokala 

miljön samt se till att luftförorenings- och bullernivåer 

hålls inom de av nationella myndigheter godkända 

gränserna 
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Mutor och Korruption 

 

• Leverantörer ska följa de internationella standarder och 

lokala lagstiftningar som är skrivna i syfte att motverka 

mutor och korruption 

 

• Leverantörer skall i synnerhet inte erbjuda tjänster, gåvor 

eller förmåner till andra organisationers anställda, i syfte 

att påverka dessa personers sätt att välja produkter, utan 

i stället följa branchorganisationens uppförandekod 

gällande representation 

 
Hälsa och Säkerhet 

 

 
• Man ska göra sitt yttersta för att tillhandahålla en 

säker och hygienisk arbetsmiljö som tar hänsyn till 

rådande branschkunskaper och specifika 

identifierade riskområden. Lämpliga åtgärder ska vidtas 

för att undvika: 
 

• Olyckor och ohälsa som orsakas av, förknippas med 

eller sker under utförandet av arbetet; genom att 

minimera, i den mån det är praktiskt möjligt, orsakerna 

till de risker som finns i arbetsmiljön 

 
• Leverantörer måste se till att det finns rutiner 

som beskriver hur allvarliga skador ska hanteras. Fullständigt 

dokumenterade riskbedömningar av Vygon (Sweden) AB:s 

arbetsplatser ska genomföras och eventuella risker till 

medarbetares hälsa och säkerhet ska kontrolleras 

regelbundet 
 

• En representant från ledningsgruppen har tilldelats ansvar 

för hälso- och säkerhetsfrågor 
 

• Medarbetare ska ha tillgång till rena toaletter och 

dricksvatten. Dessutom ska sanitära faciliteter för 

förvaring av mat tillhandahållas vid behov 
 

• Medarbetare bör få regelbunden och dokumenterad 

utbildning i hälso- och säkerhetsfrågor och sådan utbildning 

ska upprepas för nya medarbetare samt medarbetare som 

tilldelats nya arbetsuppgifter (rutiner har upprättats för 

detta). Alla medarbetare måste kunna visa sin förståelse för 

arbetet samt sin förmåga att utföra arbetet i enlighet med 

de av arbetsgivaren ställda minimikraven 
 

• Leverantörer ska samråda med sina medarbetare och ta 

dem till hjälp för att bedöma arbetsplatsens hälso- och 

säkerhetsaspekter, samt utveckla hälso- och 

säkerhetsstandarder. Dokumentationen 

 

 avseende hälso- och säkerhetsutbildningarna ska vara tillgänglig 

för inspektion på begäran 

 
Disciplin 
 

• Ingen som helst form av fysisk misshandel eller 

bestraffning, hot om misshandel, verbala övergrepp, 

trakasserier eller andra slags hotelser praktiseras eller 

tolereras utan betraktas som helt oacceptabelt 

 
• Disciplinära åtgärder och åtgärder till följd av klagomål skall 

dokumenteras tydligt. Alla disciplinära åtgärder 

av allvarlig karaktär måste dokumenteras, liksom 

bevis att medarbetaren i fråga, kände till och förstod 

anklagelserna, samt att han/hon fick rätt att uttrycka sina egna 

synpunkter i ärendet 

 
Arbetstid 
 

• Arbetstid ska vara i enlighet med nationell lagstiftning och/eller 

vedertagna branschstandarder. Den av dessa standarder som 

ger medarbetare det bästa skyddet ska tillämpas 

 
Löner och andra ersättningar 
 

• Löner och andra förmåner ska åtminstone vara helt jämförbara 

med lokala branschnormer och/eller kraven enligt nationell 

lagstiftning. Det av dessa alternativ som ger medarbete det 

bästa skyddet tillämpas 
 

• Alla medarbetare erbjuds minst den grundlön som etablerats 

genom jämförbara kollektivavtal eller andra relevanta avtal 
 

• Innan medarbetaren ingår anställning ska denne informeras om 

företagets lönerutiner. Löner ska betalas direkt till medarbetare, 

till det av medarbetaren angivna bankkontot, vid 

överenskomna intervaller och i fullo 
 

• Information gällande löner ska ges till medarbetare på ett 

begripligt format 
 

• Avdrag från en medarbetares lön på grund av 

disciplinära åtgärder är inte tillåtna 

 
Tillsvidareanställning 
 

• Arbete skall i så stor utsträckning som möjligt genomföras 

utifrån det erkända tillsvidareanställningsförhållandet som 

uppstår genom nationell lagstiftning och praxis 
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• Skyldigheter till anställda som uppkommer i enlighet med 

arbetsrätts- och socialförsäkringslagar och föreskrifter, ska 

inte undvikas genom att använda sig av underleverantörer, 

entreprenörer, upplägg som involverar distansarbete eller 

lärlingsprogram, där en genuin målsättning att förmedla 

kunskaper och färdigheter alternativt skapa 

tillsvidareanställning åt lärlingen saknas. Inte heller ska sådana 

skyldigheter till anställda undvikas genom överdriven 

användning av tidsbegränsade anställningsavtal 

 
Dialog med samarbetspartners 

De föreskrifter som omnämns i Uppförandekoden ska 

kommuniceras till underleverantörer och andra 

samarbetspartners som är involverade i produkterna eller 

den service som bedrivs. Dessa skall även motiveras att följa 

samma standard 

 
Våra förpliktelser 

 

• Vygon (Sweden) AB erbjuder öppenhet och 

uppriktighet i våra förhållanden och förutsätter 

samma mottagande från våra samarbetspartners 
 

• Vi strävar efter att stödja de av våra 

samarbetspartners som behöver hjälp med 

områdena inom Uppförandekoden 
 

• Vygon (Sweden) AB kommer löpande att utbilda 

personalen för att upprätthålla största möjliga expertis 

inom området 
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