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Boston Scientifics uppförandekod

Boston Scientifics värderingar
Våra värderingar ger en stabil grund – och en inre kompass till
vad vi tror på. De är tydliga och enkla. Allt vi gör bottnar i våra
värderingar – externt och internt.
Omtanke: Vi uppträder med hederlighet och medkänsla för att
stödja patienter, kunder, lokalsamhället och varandra.
Mångfald: Vi omfamnar mångfald och värdesätter våra
anställdas unika begåvningar, idéer och erfarenheter.
Globalt samarbete: Vi samarbetar för att öppna globala
möjligheter som ger ökad spridning av våra medicinska
lösningar.
Hög prestanda: Vi strävar efter hög prestanda till nytta för
våra patienter, kliniker och aktieägare.
Meningsfull innovation: Vi främjar en miljö där kreativiteten
får ta plats så att nya idéer kan förvandlas till genombrytande
nya tjänster och lösningar som skapar värde för patienter,
kunder och anställda.
Vinnaranda: Vi är förändringsbenägna och handlar snabbt,
flexibelt och med ansvar för att förbättra patientvården
ytterligare.

På Boston Scientific är du en del
av en gemenskap som är hängiven
banbrytande teknik som kan förändra
liv. Tillsammans med våra kunder servar
vi patienter, hälsovårdssystem och
varandra.
Hederlighet är grundläggande för
Boston Scientific. Det sätt vi agerar
och pratar på som representanter
för Boston Scientific påverkar vad
konsumenterna tycker om våra produkter
och hur aktieägarna uppfattar oss som
en investering. Det är upp till oss alla att
värna vårt anseende.
Hederlighet är ett löfte om att göra det
som är rätt. Det innebär att uppträda
på ett ärligt sätt och att behandla
varandra och våra kunder, patienter och
leverantörer rättvist och med värdighet.
Genom att uppträda hederligt återspeglar
vi på ett positivt sätt de värderingar och
det anseende som präglar företaget och
dess avdelningar i mer än 100 länder där
vi är verksamma.
Hederlighet är alltid främsta prioritet,
eftersom vi strävar efter både
efterlevnad och kundnöjdhet, oavsett
roll eller funktion. Om vi inte kan leva
upp till uppförandekoden, våra riktlinjer
och tillämpliga lagar – eller missnöjda
kunders förväntningar – äventyrar vi våra
betrodda relationer, vårt företag och vårt
anseende.

Boston Scientific Uppförandekod

Tanken är att uppförandekoden ska tjäna som en grund
för de riktlinjer och de regler som vi redan har. Använd
uppförandekoden
•

som en hjälp i att se till att hederlighet och etik
upprätthålls i alla affärsrelationer samtidigt som du
strävar efter hög kundnöjdhet, och

•

för att uppmuntra till etiska diskussioner och förbättra
hur var och en av oss hanterar de etiska dilemman
och gråzoner som vi stöter på i det dagliga arbetet.

Vi vill alla göra det som är rätt för oss själva och för
Boston Scientific. Vi måste alla följa lagen och handla
hederligt och ärligt på alla områden. Vi måste ta ansvar för
våra handlingar. Att uppträda hederligt handlar inte bara om
bilden som vi förmedlar av vårt företag och dess anseende
eller att undvika rättsfrågor. Det handlar om att upprätthålla
en plats där vi alla är stolta över att arbeta.

3

Vad innebär det
att uppträda
hederligt?
Att uppträda hederligt innebär
att leva enligt uppförandekoden
och inte bara läsa den. Att följa
den är en obligatorisk del av
ditt ansvar som lagmedlem i
Boston Scientific. Om du ser
eller är med om något som
bekymrar dig ska du fråga
om det och rapportera det till
lämpliga resurser. Ställ frågor
tills du får svar. Gå igenom
uppförandekoden regelbundet så
att du minns den.

Boston Scientific Uppförandekod
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Vad innebär det att uppträda hederligt?
Frågor och svar

Lev enligt uppförandekodens anda

F
S

Uppförandekoden uttrycker Boston Scientifics åtagande
att göra affärer på ett hederligt sätt. I den förklaras vad det
innebär att uppträda hederligt i allt vi gör och i enlighet med
Boston Scientifics värderingar. Boston Scientific förväntar sig
att du på alla företagsområden följer såväl uppförandekodens
bokstavliga innehåll som den anda den förespråkar. Detta
innebär att du ska:
•

Uppförandekoden
gäller för alla
kategorier av anställda,
befattningshavare
och ledare inom
Boston Scientific
världen över.
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Vad bör jag göra om jag inte är säker
på vilka av företagets riktlinjer och
tillvägagångssätt som gäller i mitt
arbete?
Uppförandekoden är en central resurs för
alla som arbetar på Boston Scientific. Om
du har en specifik fråga om företagets
riktlinjer och tillvägagångssätt, vänd dig då till
din chef eller kontakta någon av de resurser som
anges i slutet av uppförandekoden.

Förstå de områden som täcks av uppförandekoden,
företagets riktlinjer och tillvägagångssätt samt
tillämpliga lagar som gäller för ditt jobb.

•

Följa tillämpliga lagar på alla platser där vi gör affärer.

•

Bete dig i överensstämmelse med uppförandekoden,
företagets riktlinjer och tillvägagångssätt samt
tillämpliga lagar.

•

Yttra dig om du bekymrar dig för något eller
misstänker ett brott mot uppförandekoden, företagets
riktlinjer och tillvägagångssätt eller tillämpliga lagar.

•

När du blir ombedd att göra det, intyga att du har läst,
förstår och samtycker till att följa uppförandekoden.

•

Förstå att det är en obligatorisk del av ditt arbete att
följa uppförandekoden.

Uppförandekoden kan inte anvisa varje tänkbar situation.
Därför förväntas du utöva gott omdöme och ställa frågor
när du behöver hjälp eller klargöranden. Det finns många
tillgängliga resurser som kan bistå dig. Bland dem ingår din
ledning, avdelningen för global överensstämmelse, HR, den
juridiska avdelningen, avdelningen för företagsanalys och
kontroll, Advice Line och alla övriga resurser som anges i
slutet av uppförandekoden. Förutom reglerna ska du även
känna till alla företagets riktlinjer och alla förfaringssätt som
gäller ditt arbete.

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
Boston Scientific Uppförandekod
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Jag utför arbete i ett land där lagarna
är annorlunda än i det land där jag är
baserad. Gäller uppförandekoden på
båda platserna?

Uppförandekoden gäller för alla kategorier av anställda,
befattningshavare och ledare inom Boston Scientific världen
över. Vi förväntar oss även att våra distributörer, ombud,
entreprenörer, tillfälligt anställda och leverantörer ska
upprätthålla uppförandekodens principer när de agerar å våra
vägnar. Att kräva att uppförandekoden iakttas innebär inte
att någon annan personal än våra egna anställda anses vara
anställd av Boston Scientific.
Följande gäller endast verkställande direktörer och chefer:
Eventuell dispens från uppförandekoden som involverar
verkställande direktörer och chefer kan enbart beviljas av
bolagsstyrelsen eller en styrelsekommitté bestående av
opartiska chefer. Den kommer att offentliggöras enligt lag.

Boston Scientific respekterar den
bokstavliga innebörden av och syftet
med lagar och seder överallt där vi gör
affärer. Uppförandekoden är tänkt att vara
tillräckligt allmän för att gälla alla i hela världen,
men lagarna varierar från plats till plats. Det
som är lagligt på en plats kan vara olagligt
på en annan. Anställda ska alltid utföra sitt
arbete i enlighet med tillämpliga lagar, riktlinjer
och tillvägagångssätt. Om du är bekymrad/
undrar över en möjlig konflikt som berör
uppförandekoden, företagets riktlinjer och
tillvägagångssätt, och lokala lagar eller seder,
kontakta då någon av de resurser som anges i
slutet av uppförandekoden.

Advice Line

1-888-968-8425

Från USA, Kanada och Puerto Rico
Boston Scientific Uppförandekod
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Vad innebär det att uppträda hederligt?
Frågor och svar

Ställ frågor och lyft fram
problemställningar
Prata med din chef innan
du fattar beslut eller vidtar
åtgärder som kan ge
upphov till juridiska eller
etiska betänkligheter.

S

Du bör ta upp frågan. Prata med din chef
eller kontakta någon av resurserna som
anges i slutet av uppförandekoden. Det
ligger i allas intresse att lösa betänkligheter
rörande hederlighet även om det har inträffat
i det förflutna. Det går kanske att rätta till
problemet och gå vidare, eller om en liknande
situation skulle dyka upp i framtiden så vet du
bättre hur du ska hantera den.

När du står inför nya, oklara eller viktiga situationer ska du
ställa följande frågor till dig själv:
•

Uppfylls kraven i uppförandekoden, företagets
riktlinjer och tillvägagångssätt samt tillämpliga lagar?

•

Vad anser jag är rimligt och etiskt rätt i den här
situationen?

•

Hur gagnar det patientvården bäst?

•

Hur skulle jag känna om det här hamnade på
förstasidan i en tidning? Hur skulle Boston Scientifics
anställda, kunder, patienter eller aktieägare känna?

•

Hur gör man på rätt sätt?

F
Boston Scientifics policy om
repressalieförbud är en hörnsten i
uppförandekoden som tillämpas strikt. Vi
tolererar ingen form av repressalier (vare
sig från chef, medarbetare eller annan
person) mot en individ för att denne i
god tro har rapporterat in ett bekymmer
rörande etiska överväganden. Företagets
policy om repressalieförbud omfattar även
personer som bistår eller samarbetar i
en undersökning eller rapport som gäller
hederlighetsbekymmer eller -frågor.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
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F

Förra året ledde jag ett projekt på
ett sätt som jag ansåg vara riktigt
just då. Efter att ha deltagit vid ett
utbildningstillfälle i ett relevant ämne har jag
nu ett antal betänkligheter kring saken. Vad
bör jag göra?

Vi ansvarar alla för att genast lyfta fram bekymmer över
kända eller misstänkta brott mot uppförandekoden,
företagets riktlinjer och tillvägagångssätt eller tillämpliga lagar.
Om du inte är säker på vad du ska göra, ställ frågor och be
om råd. Se alla tillgängliga resurser som anges i slutet av
uppförandekoden.

Boston Scientific Uppförandekod

Jag tog upp ett bekymmer om
hederlighet med min chef och hon
sa att hon skulle undersöka saken.
Inget hände. Det har gått flera månader
och situationen som gav upphov till mina
betänkligheter rörande hederlighet är
fortfarande aktuell. Jag vågar inte fråga min
chef igen. Vad bör jag göra?

S

Du bör fortsätta att ta upp frågan
till dess att den har tagits itu med. I
den här situationen bör du överväga
att kontakta din chefs chef eller någon av
de andra resurserna som anges i slutet av
uppförandekoden. Oavsett om din chef har
undersökt situationen och kommit fram till
att det inte är några problem eller har vidtagit
åtgärder för att komma till rätta med saken,
vore det bra om du fick veta det. Att kontakta
en annan resurs kan hjälpa till att klargöra
situationen.

Advice Line

1-888-968-8425

Från USA, Kanada och Puerto Rico
Boston Scientific Uppförandekod
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Vad innebär det att uppträda hederligt?
Frågor och svar

F
S

Jag tror att en av mina kollegor bryter
mot uppförandekoden. Bör jag göra
något?

Ja. Du bör ta upp det med din chef eller
någon av de andra resurserna som anges i
slutet av uppförandekoden. Det är bäst för
alla om man löser eventuella bekymmer kring
hederlighet genast. Anställda förväntas ta upp
bekymmer kring hederlighet. Vi är alla ansvariga
för att uppförandekoden efterlevs.

Hur uppvisar jag
hederlighet på
arbetsplatsen?

Föregå med gott exempel
Alla är vi förebilder. Var och
en av oss kan föregå med
gott exempel när det gäller
att uppträda hederligt.
Genom att samarbeta
kan vi upprätthålla vår
kultur av hederlighet och
ansvarsskyldighet. Detta
innebär att du ska:
•

Alltid uppträda på ett
rättvist och ärligt sätt.

•

Se till att dina
underställda förstår och följer uppförandekoden,
företagets riktlinjer och tillvägagångssätt, tillämpliga
lagar och vårt åtagande avseende hederlighet.

•

Upprätthålla en arbetsmiljö i din arbetsgrupp som
främjar hederlighet.

•

Se till att du vet vilka resurser som finns tillgängliga
som hjälp.

•

Stödja anställda som i god tro ställer frågor, tar upp
bekymmer eller bistår vid utredningar.

•

Ta upp bekymmer kring hederlighet eller kända eller
misstänkta brott mot uppförandekoden, företagets
riktlinjer och tillvägagångssätt, eller tillämpliga lagar
omedelbart.

Du kan uppvisa hederlighet
varje dag, bland annat genom
hur du behandlar företagets
egendom, hur du undviker
intressekonflikter, skyddar privat
information samt hur du bidrar
till en säker, sund och trygg
arbetsmiljö.

Chefer har ett extra ansvar att vara förebilder och vägleda
anställda och kollegor. Chefer ska underbygga budskapet
i uppförandekoden och förespråka att affärer görs på
ett hederligt sätt genom att förmedla vikten av att följa
uppförandekoden, företagets riktlinjer och tillvägagångssätt
samt tillämpliga lagar.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
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Hur uppvisar jag hederlighet på arbetsplatsen?
Frågor och svar

F

Produkttillverkarna på min
arbetsplats följer inte alltid
tillverkningsanvisningarna så som
de är skrivna. En anställd har utarbetat
en genväg som han använder sig av och
uppmuntrar andra att använda sig av. Jag
vill inte att mina kollegor ska veta att jag har
tagit upp frågan, men jag oroar mig över hur
produktkvaliteten kan påverkas. Vad bör jag
göra?

S

Ta genast upp frågan med din chef eller
någon av de resurser som anges i slutet
av uppförandekoden. Det är väldigt viktigt
att man exakt följer tillverkningsanvisningarna.
Gör man inte det kan det resultera i icke
överensstämmande produkter, tillsynsproblem
eller andra allvarliga problem. Din rapport eller
förfrågan förblir så konfidentiell som möjligt efter
omständigheterna. Glöm inte att Advice Line
tillåter anonym inrapportering, såvida inte lokala
lagar begränsar det. I sådana fall hänvisas man
till att ringa en alternativ resurs.

F

Jag har ett förslag på hur man kan
minska antalet produktfel i min
produktionslinje. Jag tror att lösningen
kan medföra längre produktionstider, och
känner oro inför att ta upp frågan. Vad bör
jag göra?

S

Berätta om ditt förslag. Boston Scientific
värdesätter alla förslag från anställda som
handlar om förbättringar i vårt sätt att
arbeta och göra affärer. Fungerar din idé kan
den extra tid vi lägger på att förhindra produktfel
innebära att färre produkter kasseras. Det sparar
tid åt oss i slutänden och kan förbättra kvaliteten
på våra produkter och vår patientvård. Vanligtvis
är det bäst att du diskuterar dylika förslag med
din chef eller dennes chef, men om du känner
att du inte kan det bör du kontakta någon av de
resurser som anges i slutet av uppförandekoden.

Var kvaliteten trogen

Frågor och svar

Vårt engagemang när det gäller kvalitet uttrycks i vår
kvalitetspolicy: Jag förbättrar kvaliteten på patientvården
och allt som rör
Boston Scientific.
Detta påstående
på
ger alla rätt att
delta i beslut och
patientvården och allt som rör
åtgärder som kan
Boston Scientific.
påverka kvaliteten eller överensstämmelsen med tillämpliga
lagar och bestämmelser, oavsett ställning. Boston Scientific
förväntar sig att du tar ansvar för kvaliteten. Detta innebär att
du ska:

S

Jag
förbättrar
kvaliteten

•

Vara stolt över ditt arbete och vara noga med
detaljerna, oavsett uppgift.

•

Följa företagets riktlinjer, tillvägagångssätt och
arbetsinstruktioner i alla situationer.

•

Fullfölja obligatorisk utbildning på lämpligt sätt.

•

Vidta lämpliga åtgärder när du är bekymrad över
kvaliteten.

•

Omedelbart rapportera alla eventuella
produktreklamationer.

•

Omedelbart rapportera situationer som kan leda till
problem vad gäller kvalitet eller regleringar.

•

Leta efter sätt att förbättra kvaliteten i ditt jobb och i
företaget.

•

Låta kvaliteten komma i första hand.

När du utför ditt jobb på ett hederligt sätt hjälper du
Boston Scientific att säkerställa att vi uppfyller lagar och
regler, kundkrav och patienternas behov.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
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På ett flygplan satt jag bredvid en
kvinna vars läkare hade använt en
Boston Scientific-enhet som en del
av hennes behandling. Hon berättade att
apparaten hade krånglat, men utifrån hennes
förklaring förstod jag inte vad som hade
hänt. Jag skrev dock ned hennes namn och
telefonnummer. Behöver jag göra något mer?

Boston Scientific Uppförandekod

S

Ja. Du bör följa rutinen för inrapportering
av reklamationer. Om du är osäker
på den, ring kundserviceavdelningen
för reklamationer genast och ge dem all
information. Boston Scientific måste samla in
information om erfarenheter som denna och
avgöra om det är något fel på produkten. Under
vissa omständigheter måste Boston Scientific
rapportera produkterfarenheter till
myndigheterna.

När du utför ditt jobb på
ett hederligt sätt hjälper du
Boston Scientific att säkerställa
att vi uppfyller lagar och regler,
kundkrav och patienternas
behov.

Advice Line

1-888-968-8425

Från USA, Kanada och Puerto Rico
Boston Scientific Uppförandekod
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Hur uppvisar jag hederlighet på arbetsplatsen?
Frågor och svar

Respektera andra
Vårt åtagande att agera hederligt omfattar att behandla andra
respektfullt och rättvist. Detta innebär att du ska:
•

Uppträda professionellt i alla jobbrelaterade aktiviteter,
inklusive evenemang på annan plats och vid sociala
sammankomster som sponsras av företaget.

•

Se till att beslut som påverkar anställda endast
baseras på affärsmässiga faktorer. Till exempel ska
beslut som gäller anställning, befordran, uppsägning,
omplacering, ledighet eller kompensation endast
baseras på relevanta affärsmässiga faktorer.

•

Respektera företagets egendom och kundernas och
medarbetarnas egendom.

•

Utsätt aldrig någon verbalt eller fysiskt, och
ägna dig inte åt kränkande beteende. Detta
omfattar trakasserier, kränkande eller hotfullt
beteende, olämpligt språk eller olämpliga gester,
förargelseväckande beteende, våld och alla andra
beteenden som stör en medarbetares förmåga att
göra sitt jobb.

•

Följ alla tillämpliga riktlinjer som gäller anställdas
uppförande.

•

Låt bli att på något sätt delta i inspelning (ljud eller
bild) av arbetsplatsaktiviteter, processer, produkter,
forskning och utveckling, eller andra arbetsrelaterade
samtal som är hemliga eller inte har godkänts av
företaget. Det är förbjudet att underlåta att avlägsna
en inspelningsapparat från arbetsplatsen eller att inte
sluta använda den på företagets begäran.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
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Boston Scientific har åtagit sig att följa rättvisa
anställningsmetoder som ger lika möjligheter för alla
anställda. Vi varken diskriminerar eller tillåter trakasserier på
grund av etnicitet, hudfärg, religion, funktionsnedsättning,
kön, ursprung, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck,
ålder, genetisk information, militär status eller någon annan av
lagen skyddad status. Boston Scientific värdesätter mångfald
och anser att en arbetsplats präglad av mångfald skapar
verkliga konkurrensfördelar.

F

Jag deltog nyligen i ett möte om ett
viktig beslut där en av mina kollegor,
inför alla andra i rummet, öppet var
oense med mig. Hon attackerade mig verbalt
och skrek åt mig under mötet. Bör jag
rapportera hennes beteende?

S

Ja. Boston Scientific tolererar inte hotfullt
eller kränkande beteende av något slag.
Du bör rapportera händelsen till din chef,
din chefs chef, HR eller till någon av resurserna
som anges i slutet av uppförandekoden. Då
Boston Scientific uppmuntrar en öppen dialog
ska vi alltid behandla varandra med respekt och
se till att vi har en konstruktiv arbetsmiljö.

Vårt åtagande att agera
hederligt omfattar
att behandla andra
respektfullt och rättvist.

Advice Line

1-888-968-8425

Från USA, Kanada och Puerto Rico
Boston Scientific Uppförandekod
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Hur uppvisar jag hederlighet på arbetsplatsen?
Frågor och svar

Frågor och svar

F
S

Du får använda företagets informationssystem i privata
syften på tillfällig och rimlig basis. Detta får aldrig
äventyra företagsinformationens säkerhet. Glöm inte att
Boston Scientific kan övervaka, ha åtkomst till, granska
och avslöja all information som finns i företagets egendom
(inklusive företagsinformation och datorsystem), såvida detta
inte begränsas av lokal lagstiftning. Företaget kan när som
helst begära att dess egendom ska återlämnas.

Min bror skickar e-post till min
arbetsdator och ibland ringer han mig
på företagsmobilen. Är det acceptabelt?

Boston Scientifics informationssystem
är företagets egendom och bör generellt
endast användas i arbetet. Även om
personlig användning är tillåten på tillfällig och
rimlig basis måste du utöva gott omdöme. Din
personliga användning ska överensstämma
med vår uppförandekod, företagets riktlinjer
och tillvägagångssätt och får inte störa
ditt arbete. Kom ihåg att när du skickar ett
meddelande från ditt företags e-postkonto
kan mottagarna uppfatta det som att du talar
som en representant för företaget. Skicka inte
meddelanden med kränkande eller olämplig ton,
eller innehåll som inte skulle vara fördelaktigt
för företaget om det offentliggjordes. Tänk noga
över hur dina meddelanden kan tolkas av andra.

F

Min chef har gett mig en uppgift med
mycket snäv deadline som innebär
att jag måste jobba hemifrån. Kan jag
skicka arbetsrelaterat material till och från
mitt personliga e-postkonto för att få tillgång
till informationen utanför jobbet?

S

Nej. Företagsinformation får inte skickas
eller överföras till informationssystem
som inte tillhör Boston Scientific, såsom
privata e-posttjänster. Istället ska du kontakta IS
servicecenter för att få ett virtuellt privat nätverk
(VPN) installerat. Med ett VPN kan du arbeta
från annan plats och få åtkomst till sparade
dokument inom Boston Scientific-miljön.

Respektera företagets egendom
Företagets egendom omfattar mer än vad många inser.
Egendom omfattar sådant som utrustning, tekniska koncept,
affärsstrategier, kundlistor och material som kan innehålla
företagsinformation för att nämna en del. När du använder
eller söker åtkomst till företagets egendom förväntas du:
•

Använda företagets egendom på ett lämpligt och
effektivt sätt.

•

Spendera företagets pengar på ett klokt sätt.

•

Skydda företagets egendom mot stöld, förlust,
obehörig åtkomst eller användning, förstörelse eller
slöseri.

•

Inte ansluta personliga bärbara eller stationära datorer
till Boston Scientifics datorsystem utan att använda
ett godkänt privat virtuellt nätverk (VPN).

•

Inte använda företagets egendom för personlig vinning.
Detta innebär, bland annat, att du inte får använda
Boston Scientifics upphovsrättsskyddade information,
även om du har utvecklat eller hjälpt till med att
utveckla informationen, för att skapa ett kommersiellt
intresse utanför ditt arbete på Boston Scientific.

•

Använda företagets egendom på ett sätt som
stämmer överens med tillämpliga riktlinjer och lagar.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
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Du bör också ha i åtanke att obehörig användning av
Boston Scientifics egendom eller skyddad information kan
vara ett lagbrott.

F

Jag ska starta en liten firma med några
kollegor efter arbetstid. Min chef är
medveten om detta. Företaget kommer
inte att konkurrera med Boston Scientific och
har fått det nödvändiga godkännandet om
att ingen intressekonflikt föreligger. Kan jag
använda min företagsmobils telefonnummer
som firmans huvudsakliga telefonnummer?

S

Nej. Även om du får engagera dig i en
sidoverksamhet som öppet redovisats och
som inte står i konflikt med ditt arbete på
Boston Scientific eller på annat sätt är föremål
för restriktioner, får du inte använda företagets
tid, egendom, eller andra resurser till detta.
Detta gäller även för en makes/makas, partners,
väns eller släktings företag – du får till exempel
inte diskutera en produkt som inte är från
Boston Scientific eller distribuera varuprover av
den till våra kunder.

Företagets egendom omfattar
mer än vad många inser.
Egendom omfattar sådant
som utrustning, tekniska
koncept, affärsstrategier,
kundlistor och material
som kan innehålla
företagsinformation för att
nämna en del.

Advice Line

1-888-968-8425

Från USA, Kanada och Puerto Rico
Boston Scientific Uppförandekod
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Hur uppvisar jag hederlighet på arbetsplatsen?
Frågor och svar

F
S

En av företagets återförsäljare skickar
alltid en stor korg med frukt och
choklad till mig under högtidssäsongen.
Kan jag ta emot den?
Eftersom korgarna har ett begränsat värde
och du får dem sällan är det inte troligt
att de får dig att känna förpliktelser eller
påverkar ditt omdöme. Stämmer detta kan du
fortsätta att ta emot dem. Dock vore det bäst om
du delar innehållet med de andra anställda på din
avdelning och inte behåller allt för egen del.

Frågor och svar

Förebygg intressekonflikter
En intressekonflikt kan föreligga när dina personliga
intressen står i konflikt med Boston Scientifics intressen.
Boston Scientific förväntar sig att du gör ditt bästa för att
företaget ska vara framgångsrikt. Du bör inte ägna dig åt
någon aktivitet som är eller kan verka utgöra en konflikt
mellan dina intressen och Boston Scientifics intressen,
inklusive dess anseende. Exempel på potentiella konflikter
omfattar:
•

Konsultuppdrag eller annat jobb hos en konkurrent,
leverantör eller kund.

•

Ekonomiska intressen i en konkurrent, leverantör
eller kund.

•

Inblandning i upphandlingsbeslut eller tillsyn över
en entreprenör som du har ett ekonomiskt intresse
i, eller för vilken en make/maka, partner eller annan
familjemedlem arbetar.

•

•

Att dra personliga fördelar från eller göra vinst på
kommersiella möjligheter som har upptäckts i ditt
arbete för Boston Scientific.
Att starta en konkurrerande affärsverksamhet, eller
ägna dig åt andra kommersiella aktiviteter, som
förefaller strida mot Boston Scientifics intressen.

•

Att anställa en person som hänvisats till
Boston Scientific av en säljare eller kund.

•

Att ha en nära personlig relation eller ett
kärleksförhållande med en leverantör eller kund.

•

Att ha en nära personlig relation eller ett
kärleksförhållande med någon du har tillsyn över.

•

Att anställa eller ha en rapporterande funktion till
make/maka, partner eller annan familjemedlem.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
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•

Att delta i sociala, rekreationella eller fritidsrelaterade
evenemang tillsammans med leverantörer
under pågående leverantörsupphandling eller
avtalsförhandling med leverantör.

Gåvor och representation som erbjuds av leverantörer,
försäljare, entreprenörer, kunder och konkurrenter kan göra
det svårt att vara objektiv i en affärsrelation. Du bör aldrig
acceptera gåvor, underhållning eller personliga fördelar från
en leverantör, säljare, entreprenör, kund eller konkurrent
om det påverkar eller kan ge intryck av att påverka dina
affärsbeslut. Acceptera aldrig gåvor som:
•

Är i form av kontanter eller kontantmotsvarigheter
(t. ex. lotter eller presentkort).

•

Gör att du känner dig förpliktigad.

•

Påverkar eller kan ge intryck av att påverka ditt
affärsomdöme.

•

Är extravaganta eller ofta förekommande (till exempel
regelbundna eller påkostade måltider, eller lyxartiklar).

•

Strider mot vår uppförandekod, företagets riktlinjer
och tillvägagångssätt eller motsvarande hos givarens
arbetsgivare.

Du måste i förväg delge alla möjliga intressekonflikter för din
chef. Din chef ska då vidta lämpliga åtgärder i enlighet med
Boston Scientifics riktlinjer och också kontakta avdelningen
för global överensstämmelse, den juridiska avdelningen
eller HR. Om du är osäker på om en intressekonflikt
föreligger eller ej, kontakta då avdelningen för global
överensstämmelse, den juridiska avdelningen eller HR för
mer information.

F

Jag är anställd på Boston Scientific
och har hand om vår relation med
en återförsäljare som inte arbetar för
företaget. Försäljaren erbjöd nyligen mig och
min familj biljetter till en världscupmatch.
Kan jag ta emot dem?

S

Att ta emot biljetter till idrottsevenemang,
eller andra gåvor från kunder, försäljare
eller leverantörer, som är av ett större
värde kan skapa en faktisk intressekonflikt
eller uppfattas som en sådan på ett sätt som
påverkar ditt objektiva omdöme. Ingen situation
är dock den andra lik och du bör kontakta din
chef, avdelningen för global överensstämmelse
eller någon annan av de resurser som anges i
slutet av uppförandekoden för att avgöra om du
kan ta emot biljetterna eller ej.

F

Jag är anställd av Boston Scientific och
försöker samla in sponsorpengar så
att företaget kan delta i en kommande
välgörenhetspromenad. Kan jag kontakta
lokala företag och be om donationer?

S

Ja, förutsatt att du inte ber om donationer
från Boston Scientifics leverantörer,
säljare eller kunder. Kontakta avdelningen
för samhällskontakter innan du kontaktar ett
specifikt företag.

Du måste i förväg
delge alla möjliga
intressekonflikter
för din chef.

Advice Line
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Hur uppvisar jag hederlighet på arbetsplatsen?
Frågor och svar

F
S

Jag gifte mig nyligen och min maka/make ägde
redan en ansenlig mängd aktier hos en konkurrent.
Är detta en intressekonflikt?

Det är förmodligen inget problem så länge det
finns vissa garantier. Du bör prata om detta med
avdelningen för global överensstämmelse eller den
juridiska avdelningen. I allmänhet kräver investeringar i
Boston Scientifics konkurrenter, återförsäljare eller kunder
ett förhandsgodkännande, såvida inte investeringen är i
ett börsnoterat företag och utgör mindre än en procent
av företagets utestående aktier. Du bör vara noga med
att inte diskutera Boston Scientifics skyddade information
med någon, oavsett om din make/maka äger aktier hos en
konkurrent eller ej.

F
S

Jag har erbjudits ett helgjobb på deltid som
konsult för en väns firma. Firman handlar inte med
medicinteknisk apparatur. Är det ett problem?

F

Min avdelning håller på att välja en återförsäljare.
En av mina anställda rekommenderade ett företag
som ägs av hans syster. Jag har hört bra saker
om företaget från andra källor. Kan jag ta firman under
övervägande trots att en av mina anställda är släkt med
ägaren?

S

Detta företag kan konkurrera om uppdraget, men
den anställde som är släkt med ägaren kan inte
vara delaktig i besluten rörande valet av säljare. Den
anställde kan inte heller medverka i tillsynen av försäljaren
om denna skulle bli vald. Den anställde måste även vara
införstådd med att han inte får ge ut konfidentiell information
om Boston Scientific eller ge sin syster andra fördelar i
upphandlingsprocessen. Dessutom ska du konsultera din
chef om eventuella faktiska eller skenbara intressekonflikter
i sammanhanget, speciellt när familjemedlemmar är
involverade.

Även om din väns firma inte är i samma bransch och
inte handlar med medicinteknisk apparatur, bör du
prata med din chef i förväg för att försäkra dig om
att det inte föreligger någon intressekonflikt. Det är viktigt
att känna till om din väns firma tillhandahåller produkter
eller tjänster till Boston Scientific eller någon av företagets
konkurrenter, kunder, leverantörer eller försäljare. Det
är också viktigt att deltidsjobbet inte stör dina plikter på
Boston Scientific.

F

Värna konfidentiell
företagsinformation
Boston Scientifics företagsinformation är värdefull och ska
hållas hemlig. Även om du får använda företagsinformation
för att kunna utföra ditt arbete är du ansvarig för att skydda
informationen från stöld, olämpligt offentliggörande och
missbruk. Detta innebär att du endast får:

S
20
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F
S

Vad anses vara konfidentiell
företagsinformation?

All information tillhörande
Boston Scientific som i regel inte finns
tillgänglig för allmänheten är att betrakta
som konfidentiell. Det inkluderar information
i alla format: skriven, elektronisk, visuell eller
verbal. Det omfattar även information som vi
utvecklar, köper eller licensierar, och information
som vi får från andra, däribland leverantörer och
kunder.

•

Använda företagsinformation för dess avsedda
ändamål.

•

Ta fram företagsinformation som har samband med
dina personliga plikter.

•

Lämna ut företagsinformation till andra som
har legitima affärsbehov att få kännedom om
informationen och där ett sådant utlämnande inte är
förbjudet.

F

•

Överlämna konfidentiell företagsinformation till tredje
part som har legitima affärsbehov att få kännedom
om informationen och som har garanterat att skydda
informationen på adekvat sätt.

S

•

Avslöja företagsinformation till en icke-anställd om du
följer ett förfarande som godkänts av den juridiska
avdelningen.

•

Kopiera dokument som innehåller företagsinformation
eller avlägsna sådana dokument från din arbetsplats
när ditt arbete kräver det. I alla dessa fall ska du
försäkra dig om att informationen förblir hemlig
under hela den period som den inte omfattas av det
rutinskydd som Boston Scientific ger.

•

Överföra konfidentiell företagsinformation på ett
säkert sätt.

•

Kassera företagsinformation på ett lämpligt sätt.

Min man äger ett företag som säljer en ickekonkurrerande produkt till samma kundbas som
jag har kontakt med för Boston Scientifics räkning.
Kan jag diskutera hans produkt och lämna varuprover
när jag besöker Boston Scientifics kunder? Kan jag
presentera honom för mina kunder?
Nej. Även om produkten inte konkurrerar med någon
av Boston Scientifics produkter kan du inte göra
affärer för en annan persons eller organisations
räkning när du besöker företagets kunder. Att använda
Boston Scientifics kundrelationer som en språngbräda för att
sälja icke-konkurrerande produkter kan skapa en faktisk eller
uppfattad intressekonflikt för dig eller kunden.

Frågor och svar

När jag stod i kön i kafeterian råkade
jag höra två anställda prata högt
om försäljningssiffror som skulle
offentliggöras för allmänheten nästa dag.
Är detta lämpligt?
Nej. Även om anställda måste diskutera
företagsinformation för att utföra sina
jobb får de inte prata högt eller öppet om
konfidentiell företagsinformation. Kafeterior,
korridorer, vestibuler och andra offentliga platser
i våra byggnader är i allmänhet olämpliga platser
för konfidentiella samtal. Du borde överväga
att låta de anställda veta att du kan höra vad de
säger. Beroende på omständigheterna bör du
även överväga att kontakta någon av de resurser
som anges i slutet av uppförandekoden.
Naturligtvis måste man alltid vara särskilt
försiktig med konfidentiell information på
offentliga platser. Att diskutera viss icke-offentlig
information med andra kan strida mot eventuella
börshandelslagar. För mer information hänvisas
till uppförandekodens avsnitt om regler för
börshandel.

Advice Line
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Hur uppvisar jag hederlighet på arbetsplatsen?
Frågor och svar

F
S

Jag ska lämna Boston Scientific för ett annat
företag. Gäller mina konfidentialitetsskyldigheter
gentemot Boston Scientific efter att jag slutat?

Ja. När din anställning hos Boston Scientific upphör
får du inte använda, spara eller avslöja konfidentiell
information om Boston Scientific. Du får inte kopiera
Boston Scientific-dokument som är av känslig natur, handlar
om äganderätt eller företagshemligheter när du lämnar
företaget, även om det är du som har skapat dokumenten.
Sådana aktiviteter kan betraktas som ett lagbrott.

F

Jag deltar just nu i ett nationellt försäljningsmöte
och behöver skicka ett viktigt mejl till en av
huvudkunderna, men min brevlåda är för full för att
kunna skicka det. Ska jag ge mina inloggningsuppgifter
till min överordnade som har erbjudit sig att rensa
ut några av mina äldre mejl? Vi vill båda att kundens
viktiga deadline respekteras.

S

Nej. Du får aldrig dela dina inloggningsuppgifter
eller ditt lösenord med någon, inte ens din
överordnade, och inte ens i pressade situationer.
Inloggningsuppgifter och lösenord hjälper till att skydda
Boston Scientifics informationssystem. Du får aldrig avslöja
den informationen för någon. Eftersom du inte får dela
dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord med någon
bör du istället försöka hitta ett annat sätt att fullfölja din
arbetsuppgift på. Du kan till exempel diktera mejlet för en
annan person som kan skicka det å dina vägnar, eller ringa till
kunden och delge informationen över telefon och följa upp
per e-post senare.

F
S

Jag ska resa till ett land som Boston Scientific
betecknar som ett ”högriskland”. Vad ska jag
göra för att trygga säkerheten kring konfidentiell
företagsinformation?
Inför en resa till ett ”högriskland” ska du informera IS
servicecenter före avresan. Via dem får du de verktyg
som behövs för att skydda dina enheter under resan
(du kan till exempel få låna en bärbar dator).

F

Vad ska jag göra om min bärbara dator,
mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet
som ägs av Boston Scientific, eller innehåller
Boston Scientific-relaterad information, blir stulen, eller
om jag misstänker att säkerheten brutits?

S

Du måste omedelbart rapportera saken genom
att ringa till IS servicecenter eller din lokala ISrepresentant. IS dokumenterar incidenten,
inaktiverar fjärråtkomst till din apparat och meddelar vår
säkerhetsorganisation. Security avgör om någon konfidentiell
information har äventyrats och vidtar lämpliga åtgärder. Se
till att du berättar om all information som fanns på enheten,
inklusive all kund- eller patientinformation, så att företaget
kan följa alla lagar som rör eventuella databrott. Se också
till att din bärbara dator och andra mobila enheter förvaras
säkert (till exempel i ett hotellkassaskåp om de lämnas på
ditt obevakade hotellrum, eller övertäckta och dolda om de
lämnas kvar i ditt fordon. Fordonet ska vara ordentligt låst
om det finns företagsutrustning inuti).

Som en del av sin affärsverksamhet erhåller Boston Scientific
medicinsk och annan privat information om patienter, kunder,
och anställda. Detta område är reglerat av stränga juridiska
skyldigheter och vi respekterar sekretessen kring sådan
information och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda den.
Även du förväntas värna denna informationssekretess.
Använd endast information om patienter, kunder och
anställda för företagssyften. Dela endast information med
andra om de har legitima affärsskäl att delges den och
det inte är förbjudet att avslöja den. Dessutom måste
överföringen av sådana data utanför Boston Scientific ske
krypterat (d.v.s. säkra USB-minnen, krypterad e-post o.s.v.).
Som alltid ska du följa uppförandekoden, företagets riktlinjer
och tillvägagångssätt samt tillämpliga rättsliga krav.

F

En före detta kollega till mig ringde och bad om
namnen på företagets vice verkställande direktörer
och ett diagram som visar vem som är underställd
vem. Hon hade tidigare arbetat för företaget och ville nu
komma tillbaka och försökte därför lära sig mer om den
rådande ledningsstrukturen. Kan jag överlämna detta
till henne?

Världsomspännande internetkontakt
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F

Jag har en lista över patienter som har
mottagit en Boston Scientific-apparat.
Vissa av dem är mycket nöjda och har
haft utmärkta upplevelser. Kan jag skicka ett
mejl till mina områdeschefer där jag berättar
om framgångarna och namnger patienterna?

S

Nej. Patientnamn är skyddad
hälsoinformation och får endast
användas eller avslöjas i särskilda
syften för behöriga personer. Meddelanden
som innehåller patientinformation får
endast skickas till medlemmar i ditt team
som behandlar patienten, och endast
i godkända syften. Andra exempel på
skyddad hälsoinformation är patientadresser,
patientjournalsnummer, telefonnummer,
e-postadresser, sjukförsäkringsnummer, ålder
och annan information som har med en persons
fysiska eller psykiska hälsotillstånd att göra,
tillhandahållandet av sjukvård till en person eller
betalning av en persons sjukvård.

F

S

Advice Line

Frågor och svar

En person som tidigare varit anställd
av Boston Scientific ringde till mig
för att fråga om jag kunde skicka
flera standardrutiner och riktlinjer som
han utarbetade när han jobbade på
Boston Scientific. Kan jag göra det?

Nej. Information om våra anställda och vår
organisationsstruktur är konfidentiell. Konfidentiell
information får bara lämnas ut till dem som har
behörighet att inneha den, såväl internt som externt. Du får
inte lämna ut någon information såvida du inte vet att det är
lämpligt och du har tillstånd att vidareföra sådan information.
Detta gäller all företagsinformation och alla arbetsprodukter.
I den här situationen bör du tala om för din tidigare kollega
att informationen är konfidentiell och att du därför inte kan
lämna ut den.

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
22

Värna patientens, kundens och
den anställdes privatliv

S

Nej. Detta anses vara
upphovsrättsskyddad information som
inte får lämnas ut, även om den tidigare
anställde ursprungligen skapade dokumenten.

Advice Line
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Hur uppvisar jag hederlighet på arbetsplatsen?
Värna patienters, kunders och
anställdas privatliv fortsättning

F

Min marknadsföringschef
skickade en bildpresentation till
vår försäljningsstyrka på fältet
som innehöll en del vetenskapliga data
från aktuella tidsskriftsartiklar om vår
produkts effektivitet jämfört med en
konkurrerande produkt. Presentationen
var märkt ”Konfidentiellt” och ”Endast för
internt bruk”. Är det okej att jag skickar
presentationen till några läkare jag har
kontakt med och som även är konsulter för
Boston Scientific?

A

Nej. Inga Boston Scientific-dokument
som är märkta ”Konfidentiellt” och/eller
”Endast för internt bruk” får delas utanför
företaget, även om du tror att informationen
skulle vara till nytta för utvecklingen av vårt
företag. Om det finns material som har klassats
som internt eller konfidentiellt men du anser
borde användas externt kan du kontakta
materialets upphovsman och be denne följa
tillämpligt förfarande för att få materialet
granskat och godkänt för externt bruk.

Frågor och svar

Var försiktig med uppgifter

F
S

Var och en av oss är ansvarig för att dokumentera korrekta
och fullständiga företagsuppgifter. Var noggrann när du
upprättar uppgifter, dubbelkolla alltid ditt arbete, och följ
tillämpliga riktlinjer för dokumentation. Ingen får förfalska
eller felaktigt ändra uppgifter om Boston Scientific. Är du
osäker på informationens riktighet, gissa inte. Gör vad du kan
för att hitta korrekt information, eller diskutera situationen
med din chef. För mer information, se Riktlinjer för god
dokumentationspraxis.

Jag har ombetts skriva på en ekonomisk
rapport som jag tror innehåller
felaktigheter. Vad bör jag göra?

Du bör diskutera saken med din chef
och förklara varför du tror att det kan
förekomma felaktigheter. Om det finns
felaktigheter i rapporten måste de rättas till. Om
du efter att ha diskuterat felaktigheterna med
din chef anser att de inte har tagits itu med på
ett fullgott sätt, bör du gå vidare med ärendet
genom att kontakta någon av resurserna som
anges i slutet av uppförandekoden.

Allmän god praxis för att garantera att våra
verksamhetsuppgifter är korrekta och fullständiga omfattar:
Att vara noggrann när du registrerar tid och utgifter, att återge
transaktioner korrekt och att dokumentera all nödvändig
information. Dessutom ska du inte underteckna något i en
annan persons namn, inklusive kunders eller kollegors namn,
sudda ut information i bolagshandlingar eller antedatera
något.

F
S

Jag hörde nyligen medarbetare prata
om en ny apparat som håller på
att utvecklas. Kan jag posta denna
information på mitt sociala nätverks sida?
Nej. Du får inte dela konfidentiell
information eller skyddad information om
Boston Scientific på sociala nätverkssidor
eller andra offentliga plattformar (som bloggar
eller chattrum). När du skriver kommentarer på
sådana webbplatser måste du dessutom vara
tydlig med att du inte för företagets talan, såvida
det inte ingår i ditt jobb att göra det.

Se till att du är förtrogen med arkiveringsriktlinjer och
tidsplaner som gäller för bolagshandlingar som du har
eller kontrollerar. Arkivera och kassera bolagshandlingar
enligt Boston Scientifics riktlinjer för dokumentarkivering.
Uppgifter som berör tvister eller statliga utredningar får inte
förstöras förrän ärendet har avslutats. Vid frågor angående
dokumentarkivering och -klassificering ska du kontakta någon
av resurserna som anges i slutet av uppförandekoden.
För att kunna hålla våra offentliggöranden exakta och i
enlighet med tillämpliga rättsliga krav upprätthåller vi ett
system av förfarande- och redovisningskontroll. Du bör
alltid följa företagets förfaranden för rapportering och
offentliggörande av ekonomisk information och samarbeta
med interna revisionsprocesser när detta krävs. Vid frågor
som rör ekonomiska uppgifter, kontakta företagets controller.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt

24

Boston Scientific Uppförandekod

Advice Line

1-888-968-8425

Allmän god praxis för
att garantera att våra
verksamhetsuppgifter är
korrekta och fullständiga
omfattar: Att vara noggrann
när du registrerar tid
och utgifter, att återge
transaktioner korrekt och att
dokumentera all nödvändig
information.

Från USA, Kanada och Puerto Rico
Boston Scientific Uppförandekod

25

Hur uppvisar jag hederlighet på arbetsplatsen?
Upprätthålla en sund och trygg
arbetsmiljö
Vi är alla ansvariga för att upprätthålla en trygg och sund
arbetsplats, att respektera miljön och spara på naturresurser.
Förringa inte din egen eller andra anställdas säkerhet när
du utför en arbetsuppgift. Precis som att vi alla ansvarar för
kvaliteten har också alla på Boston Scientific ansvar för sin egen
och sina medarbetares säkerhet. Detta innebär att du ska:
•

Följa alla tillämpliga miljö-, hälso- och säkerhetskrav.

•

Följa tillämpliga lagar och företagets riktlinjer
när det gäller användning av läkemedel/
alkohol på arbetsplatsen, i företagsärenden, vid
företagssponsrade eller företagsfinansierade
evenemang samt i egenskap av representant för
företaget i arbetet.

•

Rapportera osäkra arbetsförhållanden via ditt lokala
system (t.ex. säkerhetsobservationskort, anslagstavlor
o.s.v.) eller för din chef.

•

Vidta åtgärder för att själv rätta till osäkra
arbetsförhållanden om det är säkert och lämpligt att
göra så.

•

Hantera allt riskfyllt material på lämpligt sätt.

•

Kassera avfall enligt vårt företags riktlinjer och enligt
lagen.

•

Hålla våra byggnader och informationssystem säkra.

•

Följa säkerhetsrutinerna.

•

Använda resurser på ett effektivt sätt.

•

Återvinna när det är möjligt.
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Upprätthålla en säker miljö
Som anställd på Boston Scientific har du ett ansvar att hålla
vår arbetsmiljö säker. Boston Scientific tillåter inte att något
slags arbetsplatsvåld används av eller mot en person på
företagets område, inklusive följande:
•

Våld eller hot eller underförstått hot om våld som
uttrycks på något sätt (t.ex. brevledes, via e-post, på
sociala media, med fotografier, verbalt o.s.v.).

•

Hotfullt språkbruk eller andra aggressiva handlingar,
våld eller fysiska hot som kommer från eller riktas
mot någon anställd eller Boston Scientific-anknuten
person (t.ex. självständig entreprenör, försäljare eller
distributör) oavsett om det inträffar på eller utanför
företagsområdet, under eller utanför ordinarie arbetstid
och oavsett på vilket sätt det uttalats.

•

Att avsiktligt eller oavsiktligt förstöra, utplåna eller
skada egendom som tillhör företaget, dess kunder,
försäljare, besökare eller anställda i samband med hot
om eller faktiskt utövande av våldshandlingar.

Anställda på
Boston Scientific ska
hjälpa till att säkerställa
att våra anläggningar
alltid är säkra.

Anställda på Boston Scientific ska hjälpa till att säkerställa att
våra anläggningar alltid är säkra. Det innebär att du inte ska
släppa in någon person i en Boston Scientific-byggnad utan
att först kontrollera personens legitimation. Om en person
följer efter dig och inte har någon legitimation ska denne
hänvisas till säkerhetskontrollen vid byggnadens ingång och
omedelbart rapporteras till säkerhetsavdelningen.
Du måste informera den globala säkerhetsenheten om det
uppstår en situation, inklusive i ditt eget privatliv, som skulle
kunna utsätta dig eller andra anställda på Boston Scientific
för risker (t.ex. om en domstol har utfärdat ett interimistiskt
beslut rörande en person som kan komma att besöka
dig på din arbetsplats på Boston Scientific). Den globala
säkerhetsenheten kommer i hemlighet att vidta alla lämpliga
åtgärder för att skydda dig och alla andra personer på vår
arbetsplats.
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Hur påverkar
hederligheten min
affärssamverkan
utanför
arbetsplatsen?

Som anställd på Boston Scientific
har du ett ansvar att hålla vår
arbetsmiljö säker.

Att uppträda med
hederlighet innebär
att Boston Scientifics
teammedlemmar har
rättvisa och ärliga kontakter
med andra och uppfyller
alla tillämpliga lagar
och myndighetsbeslut.
Hederlighet är grunden
för goda relationer
(t.ex. med kunder,
myndighetsrepresentanter,
försäljare eller andra tredje
parter) och för allt vi gör i
och för vårt företag.

28
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Hur påverkar hederligheten min affärssamverkan
utanför arbetsplatsen?
Frågor och svar

F

Jag är försäljningsagent och har blivit
god vän med en läkare som är en av
våra kunder i min region. Vårt sociala
liv utanför arbetet kan utvecklas till ett
kärleksförhållande. Behöver jag berätta om
det här för någon?

S

Ja. Om ett nära personligt förhållande eller
kärleksförhållande uppstår med en kund
eller en tänkbar kund, har du ett ansvar
att snarligen meddela din överordnade eller
HR-representant om detta. Företaget kommer
då att vidta lämpliga åtgärder för att undvika
faktiska eller uppfattade intressekonflikter
med våra kunder. Du bör också vara
medveten om att Boston Scientific förbjuder
anställda att marknadsföra, sälja, främja
eller försöka marknadsföra, sälja eller främja
företagsprodukter, tjänster eller teknik som finns
eller håller på att utvecklas till en kund eller
en potentiell kund, som är en familjemedlem
eller kärlekspartner. Dessutom tillåter inte
Boston Scientific anställda att få kommission på
sådan försäljning, varken direkt eller indirekt.

Uppfylla företagets alla
tillämpliga riktlinjer som
gäller i länder där vi är
verksamma som företag.

Skapa tillitsfulla kundrelationer

Hantering av tredje parter

Kundrelationer som varar baseras på hederlighet och tillit.
Boston Scientific förväntar sig att all produktinformation är
sann, riktig, fullständig, informativ i sin helhet, rättvis och i
enlighet med produktens godkända märkning och tillämpliga
rättsliga krav. Allt försäljnings- och marknadsföringsmaterial
måste vara baserat på fakta och dokumenterad forskning. Det
måste innehålla all information som krävs enligt tillämpliga
lagar och förhandsgodkännas enligt vårt företags riktlinjer och
tillvägagångssätt.

När du har att göra med leverantörer, entreprenörer, konsulter,
distributörer, ombud eller andra tredje parter ska du:

Offra aldrig hederligheten för att skapa eller upprätthålla
försäljning i ett land där vi är verksamma som företag.
Våra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter ska inte
uppmuntra kunder eller deras representanter att sätta sina
personliga intressen framför arbetsgivarens eller patienternas.
Allt av värde, betalningar och företagsgåvor, inklusive
måltider, måste:
•

Uppfylla rättsliga krav, allmänt accepterad moral och
de normer som gäller i mottagarens organisation.

•

Uppfylla företagets alla tillämpliga riktlinjer som gäller
i länder där vi är verksamma som företag.

•

Vara förenliga med Boston Scientifics åtagande att
agera hederligt.

En del läkare och annan hälsovårdspersonal är inte bara
våra kunder, utan tillhandahåller även Boston Scientific
värdefulla tjänster. De kan till exempel leda forskning
som involverar våra produkter, erbjuda kritik av våra
produktutvecklingsplaner, och hjälpa oss att undervisa
andra yrkesutövare i säker och effektiv användning av
våra produkter. All samverkan med vårdpersonal kan vara
underställd noggrann statlig och offentlig granskning.
Företagets riktlinjer behandlar de här situationerna och måste
alltid följas.
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•

Ge tredje parter en chans att på ett rättvist sätt
konkurrera om våra affärer.

•

Inte anlita en tredje part i syfte att göra något olagligt
eller olämpligt. Vi kan inte be andra att göra sådant
som vi själva inte får göra.

•

Överväga om det finns några potentiella
intressekonflikter innan du engagerar en tredje part.

•

Välja kvalificerade tredje parter som är kända för sin
kvalitet och hederlighet.

•

Se till att alla avtal med tredje parter följer våra riktlinjer.

Efter att ha engagerat en tredje part eller organisation ska
du vara uppmärksam på eventuella tecken på oetiskt eller
olämpligt uppförande. Om du har frågor eller bekymmer, be
alltid om vägledning av din chef eller av någon av resurserna
som anges i slutet av uppförandekoden.
Vid betalning av varor och tjänster betalar Boston Scientific
endast den som tillhandahåller varorna eller tjänsterna.
Alla fakturor som har att göra med försäljning av varor eller
tjänster måste på ett korrekt sätt återspegla de artiklar som
köpts eller sålts samt respektive pris, avdrag och rabatter för
dessa, eller om de är gratisvaror. Om avdraget eller rabatten
inte är känd vid försäljningstillfället ska du kontakta den
juridiska avdelningen eller avdelningen för global
överensstämmelse för att diskutera vad som gäller. Med
undantag för sällsynta tillfällen, då den juridiska avdelningen
har givit sitt godkännande i förväg, kan inte Boston Scientific
betala en leverantör av varor eller tjänster i något annat land
än det där leverantören av varor eller tjänster är skriven,
bedriver verksamhet, eller har tillhandahållit tjänsterna.
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Frågor och svar

F
S

En av Boston Scientifics
säljrepresentanter i tredje part har bett
oss att betala dennes provision till ett
annat företag i ett annat land. Är det tillåtet?
Nej. Betalningar till andra företag än
dem som levererar varor eller tjänster
till Boston Scientific och i andra länder
än där varorna eller tjänsterna tillhandhålls
är i allmänhet inte tillåtna. Eftersom den
här sortens arrangemang kan användas för
att skapa mutfonder, omdirigera pengar för
oegentliga transaktioner, dölja transaktioner
och/eller undvika skatter, är de varningssignaler
som kan tyda på potentiellt oegentligt
förfarande. Boston Scientific förbjuder generellt
sådana här arrangemang. Det kan finnas
omständigheter då det finns lagliga, nödvändiga
och dokumenterade skäl för ett sådant upplägg,
och i sådana fall måste den juridiska avdelningen
i förväg godkänna en sådan betalning.

F

Boston Scientific-produkter
har transporterats till mitt land
från en av Boston Scientifics
tillverkningsanläggningar på Irland.
Produkterna har anlänt till en hamn i mitt
land, men deras frisläppande
har fördröjts. Jag är en av Boston Scientifics
anställda med ansvar för lokal logistik och
en lokal tulltjänsteman berättade för mig
att han har mycket att göra och att lite
”lunchpengar” i kontanter skulle hjälpa
honom att prioritera frisläppandet av våra
produkter från hamnens tullanläggning. Kan
jag göra den här betalningen?

S

Nej. Boston Scientific gör inga
utbetalningar för att få myndigheter
att utföra sina tjänster och företaget
gör inga inofficiella, otillåtna betalningar till
offentliga tjänstemän i samband med deras
tjänsteutövning. Denna typ av betalningar, ibland
kallade ”smörjmedel”, stämmer inte överens
med Boston Scientifics engagemang för moral
och hederlighet och är olagliga i flertalet länder.
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Hur påverkar hederligheten min affärssamverkan
utanför arbetsplatsen?
Frågor och svar

Frågor och svar

F

F

S

S

En läkare på ett statligt sjukhus i Europa
ska fylla 50 år. Jag skulle vilja ge honom
biljetter till finalen i fotbolls-VM som
hålls i hans stad. Jag tror inte att jag får ge
biljetterna direkt till honom, men kan jag ge
dem till hans fru?

Vi ska anställa personal för en
befattning på min avdelning. En av de
sökande är dottern till en högt uppsatt
regeringstjänsteman, vars inflytande skulle
kunna gynna Boston Scientific. Kan vi
anställa henne?

Nej. Vi kan inte erbjuda någon en gåva om
vi har anledning att tro att den kommer
att överlämnas till en statsanställd. Läkare
och vårdgivare inom den offentliga sektorn
anses i många länder vara statsanställda.
I allmänhet är gåvor belagda med restriktioner.
Läs Boston Scientifics riktlinjer för att bekanta
dig med de regler som gäller för gåvor.

F

En konsult har erbjudit sig att
införskaffa alla de godkännanden som
behövs enligt lag i ett land mot en
avgift om 50 000 USD. Han sa att pengarna
skulle ”bidra till att påskynda processen”.
Jag vet egentligen inte vart pengarna går.
Är det ett problem?

S

Ja. Aktiviteten verkar misstänkt. Företaget
gör inga utbetalningar som kan tolkas som
mutor. Du bör ta reda på vilka tjänster som
faktiskt tillhandahålls och vilka betalningar som
konsulten gör å Boston Scientifics vägnar. Om
du inte lyckas erhålla denna information bör du
hysa betänkligheter kring vad betalningen avser.
Du bör även kontakta den juridiska avdelningen
eller avdelningen för global överensstämmelse
innan du svarar på konsultens förslag.
Konsulten måste ha ett tydligt kontrakt, skicka
in en detaljerad faktura och tillhandahålla
dokumentation över de tjänster som
tillhandahållits.

Kandidater för en befattning på
Boston Scientific måste bedömas
objektivt och de kriterier som fastställts
för befattningen ska tillämpas. Man kan inte
skapa en befattning och/eller anställa en person
som ett medel för att få ett eventuellt inflytande
på eller belöna en regeringstjänsteman, eller
för att få göra affärer med eller gynna en HCP
eller annan kund. Du bör samarbeta nära den
juridiska avdelningen och avdelningen för global
överensstämmelse innan du fattar något beslut
om huruvida du kan gå vidare med att anställa
denna person.

Samverka med myndigheter
med försiktighet
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I många länder regleras
samverkan med
myndighetstjänstemän
och statsanställda av
mycket strikta föreskrifter.
Sådan samverkan måste
efterfölja dessa föreskrifter
och skötas hederligt.

Boston Scientific samverkar med många
myndighetstjänstemän och statsanställda runtom
i världen. I många länder regleras samverkan med
myndighetstjänstemän och statsanställda av mycket strikta
föreskrifter. Sådan samverkan måste efterfölja dessa
föreskrifter och skötas hederligt. Du bör inte göra något som
kan ses som ett försök att påverka en myndighets, dess
tjänstemäns eller statsanställdas beslut. Erbjud aldrig något
av värde som kan ses som en muta eller olaglig provision.
Kom ihåg att en muta inte är begränsad till utbyte av pengar,
utan även kan innefatta ett löfte om eller överlämnandet
av en gåva, underhållning, resa eller en favör. Om en
statstjänsteman eller anställd ber om eller kräver någon
sådan fördel, ska du omedelbart meddela detta till någon av
resurserna som anges i slutet av uppförandekoden.

Boston Scientific Uppförandekod
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Hur påverkar hederligheten min
affärssamverkan utanför arbetsplatsen?
Frågor och svar

F

Jag är områdeschef och under
mitt senaste möte med en
sjukhusadministratör gav hon mig
en konkurrents fullständiga produktlista,
komplett med prisinformation och allt. Kan
jag skicka den till min ledningsgrupp?

S

Nej, du ska inte acceptera eller ta del av
informationen. Vårt åtagande att agera
hederligt och att skydda konfidentiell
information utsträcker sig till att skydda också
våra konkurrenters konfidentiella information,
däribland situationer som denna, där du inte
själv frågade efter informationen. En sak
du kan göra är att helt enkelt lämna tillbaka
informationen till sjukhusadministratören och
berätta för henne att du inte kan ta emot den.
Ett annat svar, om du har fått den elektroniskt,
är att radera den och berätta för avsändaren att
du har gjort det och be henne att inte skicka mer
av sådan information.

Frågor och svar

Var rättvis mot alla andra

En av de anställda som jag handleder
arbetade tidigare för en konkurrent.
Han berättade att han har kvar
konkurrentens kvalitetsrutiner som inte är
kända för allmänheten. Han frågade om jag
ville titta på dem. Jag skulle vilja göra det.
Vad bör jag göra?

S

Ta varken emot eller ta del av
informationen. Boston Scientific har
ingen rätt till detta. I enlighet med vårt
engagemang för hederlighet använder vi inte
sådan information även om den hamnar i vår
ägo. Du bör även hjälpa din anställde att göra
sig införstådd med sina skyldigheter gentemot
sin tidigare arbetsgivare. Om konkurrentens
konfidentiella information finns i den anställdes
ägo ska du kontakta den juridiska avdelningen.

Du bör undvika att ens förefalla uppföra dig olagligt eller
oetiskt på dessa områden. Detta innebär att du ska:
•

•

Låta bli att diskutera ”känsliga ämnen” med någon
person eller något företag utanför Boston Scientific,
utan att först få råd från den juridiska avdelningen.
”Känsliga ämnen” innefattar alla aspekter av
produktprissättning, affärsvillkor, produktmarknader,
produktutveckling, marknadsförings- och
försäljningsplaner samt nyckelkostnader, såsom
forskning och utveckling eller arbetskostnader.
Avsluta samtalet genast om en konkurrent tar upp
ett känsligt ämne. Dokumentera sedan din vägran
att delta i samtalet och meddela den juridiska
avdelningen.
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F

Boston Scientific förväntar sig av dig att du bemöter andra
på ett rättvist sätt. Det innebär att du inte ska utnyttja någon
genom att förvränga eller utesluta viktiga fakta, eller genom
någon annan orättvis affärspraxis. Du ska aldrig förvanska
eller dölja din identitet. Boston Scientific står bakom en
rättvis och levande konkurrens på en jämlik spelplan. Den
konkurrensrättsliga lagstiftningen bidrar till att bevara en sund
konkurrens genom att begränsa oegentliga beteenden. Även
om vi söker affärsrelaterad information om våra konkurrenter,
gör vi det på ett lagligt och etiskt sätt, t.ex. via offentliga
dokument. Du ska inte avslöja konfidentiell information om ett
annat företag som du har fått kännedom om, eller uppmuntra
andra att avslöja sådan konfidentiell information som de har
fått tillgång till. Dessutom ska du undvika att sprida rykten
om andra företag eller göra orättvisa spekulationer om deras
produkters kvalitet.

Boston Scientific Uppförandekod

Respektera immaterialrätten
Boston Scientific skyddar sin immaterialrätt till patent,
handelsnamn, varumärken, upphovsrätt, affärshemligheter
och annan immaterialrätt. Vi respekterar även andras
immaterialrättigheter. Kontakta den juridiska avdelningen om
du har frågor kring användandet av licensierad egendom,
såsom programvara eller publikationer. Om du misstänker
att Boston Scientific gör intrång i någon annans immateriella
rättigheter, eller om någon gör intrång i Boston Scientifics
immateriella rättigheter, ska du genast kontakta den juridiska
avdelningen.

Boston Scientific skyddar
sin immaterialrätt till
patent, handelsnamn,
varumärken, upphovsrätt,
affärshemligheter och
annan immaterialrätt.
Vi respekterar även andras
immaterialrättigheter.
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Vi arbetar i en mycket reglerad
miljö. Det är mycket viktigt
för dig att vara medveten om
eventuella krav som gäller dina
arbetsaktiviteter. I dessa krav kan
regler gällande klinisk forskning,
produktutveckling, tillverkning,
marknadsföring av produkter,
kundsamverkan och fakturering
av produkter och tillhörande
tjänster ingå. Det finns även
lagar som styr andra aktiviteter,
t.ex. import- och exportkrav,
regler för börshandel och krav
som omfattar politiska aktiviteter
och bidrag. Du kan behöva veta
hur man samverkar med media,
myndigheter och utomstående
advokater. Att känna till och följa
alla tillämpliga krav är avgörande
för att upprätthålla hederlighet
och kvalitet på arbetsplatsen.

Vilka ytterligare
lagar eller krav
bör vägleda mitt
engagemang för
hederlighet?

Boston Scientific står
bakom en rättvis och
levande konkurrens på
en jämlik spelplan.
36
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Vilka ytterligare lagar eller krav bör vägleda
mitt engagemang för hederlighet?
Frågor och svar

Förstå regler för börshandel

F
S

När du handlar med Boston Scientific-värdepapper ska du
vara noga med att inte göra dig skyldig till insideraffärer.
Insideraffärer innebär att man ägnar sig åt transaktioner
med företagets värdepapper (till exempel köper eller säljer
ett företags aktier) samtidigt som man har kännedom
om ”viktig icke-offentlig information” om företaget och
dess värdepapper. När du bedömer huruvida konfidentiell
information är att betrakta som ”viktig icke-offentlig
information” ska du ställa dig själv följande sorts frågor:

Vad händer om en vårdgivare ställer
en fråga gällande användning av en
Boston Scientific-produkt på ett sätt
som inte är det avsedda syftet?

Om du får en fråga som rör användning
av en Boston Scientific-produkt på ett
sätt som inte är det avsedda syftet ska
du upplysa vårdgivaren om att säkerheten och
effektiviteten vid den sortens användning inte
har fastställts, och förklara att företaget inte
stödjer användning på ett sätt som inte är det
avsedda syftet. Besvara frågan på ett ärligt sätt
och som inte är i marknadsföringssyfte och
undvik att utvidga diskussionen eller uppmuntra
till icke-avsedd användning. Diskussioner
rörande icke-avsedd användning, även om de
inleds av en läkare, kan tolkas som uppmuntran
till icke-avsedd användning. Diskussioner ska
vara baserade på information som har granskats
av företaget under godkännandeprocessen för
användning av vårdgivare.

F
S

Jag var värd för en middag för några
anställda och kunder och gjorde av med
mer pengar än vad som är tillåtet för
måltider. Vad bör jag göra?
Du ska upprätta en exakt lista över alla
som deltog i middagen och berätta för
din chef att du gjorde av med mer pengar
än vad som är tillåtet för måltider. Under inga
omständigheter får du ändra på kvittot eller
lägga till namn på deltagare som inte närvarade
vid middagen, i ett försök att sänka kostnaden
per person eller på annat sätt ge felaktig
information om middagen.

Var medveten om kliniska och
reglerande krav samt krav för
hälsovårdsprogram
Boston Scientifics produkter är strängt reglerade av ämbetsverk,
hälsodepartement och andra reglerande myndigheter över hela
världen. Boston Scientific förväntar sig att du efterföljer alla
kliniska och reglerande krav samt krav för hälsovårdsprogram i
alla länder där vi gör affärer. Lagarna och bestämmelserna som
gäller företag som tillverkar medicintekniska apparater utvecklas
ständigt. Du måste vara medveten om lagarna och regleringarna
som påverkar ditt jobb. Om du är osäker ska du fråga din chef
eller kontakta avdelningen för global överensstämmelse eller
den juridiska avdelningen.
Boston Scientific anställer eller anlitar i regel inte personer
för att arbeta i vår verksamhet i USA om de inte är godkända
att delta i amerikanska statliga hälsovårdsprogram eller andra
program. Boston Scientific använder tillämpliga amerikanska
statliga databaser för att hitta personer som inte är godkända.
En anställd i USA som är eller upptäcker att hen riskerar att bli
icke-godkänd framöver måste omedelbart meddela detta till
avdelningen för global överensstämmelse.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
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•

Skulle en omdömesgill investerare anse att den
konfidentiella informationen vore viktig att känna till
inför ett investeringsbeslut?

•

Skulle ett offentligt avslöjande av informationen
rimligtvis kunna antas påverka priset på
Boston Scientific-värdepapper?

Frågor och svar

F
S

Jag är inte säker på vad ”viktig, ickeoffentlig information” innebär. Hur vet
jag när jag har sådan information?

I allmänhet är information viktig om dess
offentliggörande rimligtvis kan antas
påverka priset på företagets värdepapper
eller en omdömesgill investerares beslut att
köpa eller sälja värdepapper. Viktig information
kan bland annat omfatta ekonomiska resultat,
förändringar inom ledningsgruppen, statliga
utredningar, företagsförvärv eller -avyttringar
och produktåterkallanden. Informationen är
icke-offentlig om företaget inte har publicerat
ett pressmeddelande eller offentliggjort den på
annat sätt. Om du är osäker på om du förfogar
över viktig, icke-offentlig information bör du
kontakta din chef eller den juridiska avdelningen
innan du handlar.

Det är även förbjudet att tipsa någon – inklusive
teammedlemmar, familjemedlemmar och vänner – så
att denne får möjlighet att handla med Boston Scientificvärdepapper utifrån information som inte är tillgänglig för
allmänheten.
Kom ihåg att dessa regler inte bara gäller för
Boston Scientifics värdepapper och information. Insiderhandel
omfattar även handel med våra konkurrenters eller andra
företags värdepapper. Iakttag därför samma försiktighet
rörande insiderhandel när det gäller information som du har
fått om tredje part i ditt arbete för Boston Scientific. Du bör
gå igenom företagets policy för börshandel innan du ger
dig in i handel med företagets värdepapper. Kontakta den
juridiska avdelningen om du har frågor.

Advice Line

1-888-968-8425

Från USA, Kanada och Puerto Rico
Boston Scientific Uppförandekod
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Vilka ytterligare lagar eller krav bör vägleda
mitt engagemang för hederlighet?
Frågor och svar

S

Jag känner till en person från ett
annat företag som blev kontaktad av
en tjänsteman från det amerikanska
läkemedelsverket under en konferens.
Tjänstemannen ställde detaljerade frågor
om hans jobb och företag som kändes
obekväma för honom. Vad ska jag göra om
det händer mig?

S

Du ska be att få se tjänstemannens
identitetshandlingar, få hans
kontaktuppgifter och säga att du vill
höra med företaget innan ni går vidare och
hänvisa honom till lämplig representant på
Boston Scientific för att få svar på sina frågor.
Därefter bör du omedelbart prata med den
juridiska avdelningen. Företaget samarbetar med
myndighetsföreträdare. Dock bör den juridiska
avdelningen sätta sig in i situationen innan
någon företagsinformation överlämnas, och även
säkerställa att Boston Scientifics kontakt med
myndigheten sker via lämplig(a) representant(er).

Hur du bemöter media,
myndigheter och advokater
Det är viktigt att veta hur du ska göra om media,
myndigheter eller utomstående advokater tar kontakt med
dig. Pressmeddelanden och kontakter med nyhetsmedia,
aktieanalytiker eller investment bankers sker endast via
godkända medlemmar i vår verkställande ledning och våra
interna avdelningar för bolagsaffärer, externa relationer,
myndighetskontakter och investerarrelationer. Den
juridiska avdelningen ska medverka vid förehavanden med
myndigheter eller utomstående advokater. Några riktlinjer:
•

Kommentera, bekräfta eller förneka aldrig något som
har att göra med företagets affärer, såvida du inte
uttryckligen har tillstånd av företaget att göra det.

•

Om en journalist från nyhetsmedia kontaktar dig,
hänvisa då till avdelningen för bolagsaffärer och
externa relationer.

•

Om en analytiker, ett kreditvärderingsinstitut eller
en investment banker kontaktar dig, hänvisa då till
avdelningen för investerarrelationer.

•

Om en utomstående advokat eller
myndighetsrepresentant kontaktar dig i en
företagsfråga ska du kontakta den juridiska
avdelningen.

•

Om du får ett kallelsebrev, en polisanmälan, en
delgivning om stämning eller ett liknande juridiskt
dokument som rör företaget ska du omedelbart
rådgöra med den juridiska avdelningen. Du ska även
följa alla tillämpliga lokala företagspolicyer.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
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Var medveten om import-, exportoch antibojkottlagar
I många länder där vi bedriver verksamhet gäller lagar som
reglerar import och export av teknologi, privat information,
medicinteknisk apparatur och andra varor. Det händer även
att regeringar inför handelsrestriktioner med vissa länder,
juridiska personer och individer. Se till att du förstår alla
företagets riktlinjer för import och export som kan tillämpas
på ditt arbete. Kontakta alltid den juridiska avdelningen om du
har frågor.
Vissa länder har stiftat lagar som förbjuder handel med
andra länder. Dessa lagar kallas vanligen för bojkotter. Alla
önskemål om att Boston Scientific ska medverka vid en
bojkott måste genast rapporteras till den juridiska avdelningen.
Rapportera även alla förfrågningar om att få information om
våra mellanhavanden med bojkottade länder. Lagen kräver att
vi rapporterar vissa förfrågningar för myndigheterna. Kontakta
alltid den juridiska avdelningen om du har några betänkligheter
eller frågor.

Kontakta alltid den
juridiska avdelningen om
du har frågor om politiska
bidrag eller frågor som
gäller import, export eller
antibojkottlagar.

Advice Line

1-888-968-8425

Från USA, Kanada och Puerto Rico
Boston Scientific Uppförandekod
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Vilka ytterligare lagar eller krav bör vägleda
mitt engagemang för hederlighet?

Vad gör jag
om jag har en
fråga eller en
problemställning?

Att förstå restriktioner som
involverar politiska aktiviteter och
donationer
Alla är fria att delta i den politiska processen. När du gör
det får du dock inte ge intryck av att du talar eller agerar
å Boston Scientifics vägnar, såvida du inte arbetar med
företagets team för statliga frågor.
Det är ditt ansvar att alla lagar som gäller politiska bidrag
efterlevs. Donationer av alla typer måste följa principerna i
uppförandekoden och tillämpliga riktlinjer. Boston Scientific
kan inte bistå med pengar, tid, tjänster eller egendom till
en politisk kandidat eller ett parti om inte detta är tillåtet i
enlighet med lokala lagar eller har utfärdats genom en särskilt
utnämnd politisk enhet, och biståndet i förväg har godkänts
av en Senior Vice President eller någon med högre ställning.
Om du har frågor rörande politiska bidrag ska du kontakta
Boston Scientifics team för statliga frågor för att få vidare
vägledning.

Det är ditt ansvar att alla lagar
som gäller politiska bidrag
efterlevs. Donationer av alla
typer måste följa principerna
i uppförandekoden och
tillämpliga riktlinjer.

Gör dig hörd. Om du känner
att din moral eller hederlighet
äventyras, prata då med din
chef. Stöd även dem som
uttrycker betänkligheter i
god tro och samarbetar vid
utredningar. Att lära dig ta
rätt beslut är en stor del
av att göra hederlighet till
verklighet varje dag.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
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Vad gör jag om jag har en fråga
eller en problemställning?
Frågor och svar

F
S

Kan jag ringa Advice Line och förbli
anonym?

Ja. Advice Line tillåter anonyma
inrapporteringar förutom då lokala lagar
begränsar det. I sådana fall hänvisas man
till att ringa en alternativ resurs. Om du väljer
att inte uppge ditt namn när du rapporterar
en betänklighet kan det dock hända att vi inte
kan erhålla ytterligare information om det
behövs. Det kan även vara svårare att förse
dig med möjliga lösningar på ditt bekymmer
och information om hur det löste sig. Om du
väljer att uppge ditt namn kommer din identitet
och det faktum att rapporten inkommit att
hemlighållas så långt omständigheterna tillåter.

Betänkligheter kring hederlighet kan uppstå och involvera även
människor med goda avsikter. Det kan vara svårt att veta vad
man ska göra. Om du är osäker, fråga om råd.
•

Prata med din chef eller din chefs chef.

•

Ring avdelningen för global överensstämmelse,
din representant på HR, den juridiska avdelningen,
avdelningen för företagsanalys och kontroll eller någon
av de resurser som anges i slutet av uppförandekoden.

•

Ring Advice Line, ett avgiftsfritt telefonnummer som
vem som helst kan ringa dygnet runt, sju dagar i
veckan.

•

Kontakta Advice Line online på
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com.

Advice Line är flerspråkig. Använd Advice Line för att ställa
en fråga, få vägledning eller rapportera ett bekymmer som
rör hederlighet. Det avgiftsfria numret är 1-888-968-8425.
Vi ansvarar alla för att omedelbart uttrycka bekymmer över
hederlighet eller ett uppdagat eller misstänkt brott mot
uppförandekoden, företagets riktlinjer och tillvägagångssätt
samt tillämpliga lagar. Om du inte är säker på vad du
ska göra, ställ frågor och be om råd.

Betänkligheter kring hederlighet kan
uppstå och involvera även människor
med goda avsikter.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
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Frågor och svar

Lyft fram frågor och problemställningar

Boston Scientific Uppförandekod

F

Jag tog upp ett bekymmer rörande
hederlighet med min chef och fick strax
därefter en utvärdering som visade på
att min arbetsprestation var dålig. Jag tror
att det är en repressalie för att jag tog upp
frågan. Vad bör jag göra?

S
Stöd andra som i god tro ställer frågor
eller lyfter fram problemställningar

Du bör kontakta din representant på
HR eller någon av de resurser som
anges i slutet av uppförandekoden.
Utan ytterligare information kan vi inte veta
om det var en repressalie. Det är dock viktigt
för dig, din chef och företaget att ta itu med
din uppfattning eller bekymmer om att det
kan vara en repressalie. I händelse av en
repressalie kommer företaget att vidta lämpliga
korrigerande åtgärder.

Boston Scientific tolererar inte någon form av repressalier
för personer som i god tro rapporterat betänkligheter
gällande uppförandekoden, företagets riktlinjer,
tillvägagångssätt eller hederlighet. Repressalier för personer
som medverkar i en utredning av sådan rapportering är
också förbjudna. Detta innefattar rapporter lämnade till,
eller utredda av, Boston Scientific, en myndighet eller en
myndighetstjänsteman. Boston Scientific tolererar inte heller
någon annan form av repressalier som är förbjuden enligt
tillämplig lag.

Samarbeta med Investigations
Företaget svarar omedelbart och opartiskt på alla frågor,
betänkligheter och påstådda lagbrott. Utredningar sker
under så strikt konfidentialitet som är möjligt under
omständigheterna. Vi måste alla samarbeta till fullo vid
utredningar på Boston Scientific.

Advice Line

1-888-968-8425

Från USA, Kanada och Puerto Rico
Boston Scientific Uppförandekod
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Vad gör jag om jag har en fråga
eller en problemställning?

Resurser för att
ställa en fråga
eller rapportera en
problemställning

Inse konsekvenserna
Boston Scientific ser mycket allvarligt på överträdelser av
uppförandekoden, företagets riktlinjer och tillvägagångssätt
och tillämpliga lagar. När det är lämpligt vidtar företaget
omedelbart korrigerande åtgärder, däribland uppsägning.
Korrigerande åtgärder förekommer även av andra orsaker,
exempelvis om du:

Boston Scientific
ser mycket allvarligt
på överträdelser av
uppförandekoden,
företagets riktlinjer och
tillvägagångssätt och
tillämpliga lagar.

•

Beordrar andra att överträda en lag, föreskrift eller
företagets riktlinjer och tillvägagångssätt.

•

Känner till en överträdelse eller möjlig överträdelse,
men inte rapporterar den.

•

Underlåter att på ett effektivt sätt övervaka hur de
som arbetar för dig agerar.

•

Inte samarbetar vid en företagsrevision eller utredning.

•

Inte deltar i obligatorisk utbildning.

•

Hämnas mot någon som i god tro har rapporterat
bekymmer som rör hederlighet eller som har deltagit i
en utredning av en sådan rapport.

•

Avslöjar information som inhämtats under en intern
utredning.

Korrigerande eller disciplinära åtgärder beror på
överträdelsens natur, allvar och frekvens. Det kan variera
beroende på lokala lagar. Personer som bryter mot lagarna
och statliga bestämmelser som nämns i uppförandekoden,
kan utsätta sig själva och företaget för avsevärda civila skador
och straffrättsliga påföljder, inklusive fängelsestraff.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
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Resurser för att ställa en fråga
eller rapportera en problemställning
Var kan jag få hjälp?

Ringa Advice Line

Börja med att fråga din chef eller din chefs chef. Ibland kan det dock kännas bättre att prata med någon annan.
Nedanför finns en lista på resurser som du kan använda dig av.

Från USA, Kanada och Puerto Rico når du Advice Line genom att ringa: 1-888-968-8425. Från övriga länder
ringer du de nummer som anges nedan. Vissa länder kan uppmana dig att ange ett nummer efter
uppringningen. I så fall ringer du 1-888-968-8425. En uppdaterad lista finns på
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23065/phone.html.

En resurs är Advice Line, ett avgiftsfritt telefonnummer som vem som helst kan ringa dygnet runt, sju dagar i veckan.
Advice Line är flerspråkig. Använd Advice Line för att ställa en fråga, få vägledning eller rapportera en problemställning
som rör hederlighet.
•

Från USA, Kanada och Puerto Rico ringer du: 1-888-968-8425

•

Från alla andra Boston Scientific-platser använder du telefonnumren i slutet av uppförandekoden.

•

Advice Line online är tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan på
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com.

Övriga resurser är följande avdelningar: global överensstämmelse, HR, juristavdelningen, företagsanalys och kontroll
samt global säkerhet.

Att få råd och rapportera bekymmer kring hederlighet
Företagets ledande
befattningshavare

Andra resurser

HR
Anläggningens ledning, regional ledning,
avdelningsledning eller funktionell ledning

Juridisk avdelning
Avdelning för global
överensstämmelse
Advice Line
(888-968-8425)

Din chefs chef

Företagsanalys och
kontroll

Din chef

Global säkerhet

Om du inte kommer fram på det nummer som finns med i listan nedan eller om ditt land inte finns med, var god ring
din lokala telefonist och låt den här mottagaren betala samtalet: 503-906-8418. Var god uppge att du är anställd hos
Boston Scientific.
Om det känns bättre kan du kontakta Advice Line online. Det kan du göra var som helst, på vilket språk som
helst och vid vilken tid som helst genom att besöka www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com.
Du kan även kontakta avdelningen för global överensstämmelse per telefon (508-382-9444) eller via e-post
(GlobalCompliance@bsci.com).
Irland

1-800615403

Nederländerna

0800-0226174

Israel

1-809-21-4405

Norge

800-15654

Italien

800-786907

Nya Zeeland

0800-447737

Japan
(engelska)

0066-33-112505

0800-8911667

Japan
(japanska)

00531-121520

Chile

1230-020-5771

Kina (Norra)

10-800-712-1239

Colombia

01800-9-155860

Kina (Södra)

10-800-120-1239

Costa Rica

0800-0121386

Danmark

80-882809

Korea
(engelska)

00308-110-480

Filippinerna

1-800-1-114-0165

00798-1-1-009-8084

Finland

0800-1-14945

Korea
(engelska)

Frankrike

0800-902500

Korea
(koreanska)

Grekland

Libanon

Hongkong

00800-12-6576
800-964214

Indien

000-800-001-6112

Indien

000-800-100-1071

Argentina
(engelska)

0-800-444-8084

Argentina
(spanska)

0-800-555-0906

Australien

1-800-339276

Belgien

0800-77004

Brasilien

Anställd
Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Världsomspännande internetkontakt
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Polen

0-0-800-1211571

Portugal

8008-12499

Ryssland

8-10-8002-6053011

Schweiz

0800-562907

Singapore

800-1204201

Spanien

900-991498

Storbritannien

0800-032-8483

Sverige

020-79-8729

Sydafrika

080-09-92604

00798-14-800-6599

Taiwan

00801-13-7956

01-426-801
Vid uppmaning, slå
Advice Line-numret:
888-968-8425

Thailand

001-800-12-0665204

Tjeckien

800-142-550

Turkiet

0811-288-0001
Vid uppmaning, slå
Advice Line-numret:
888-968-8425

Tyskland

0800-1016582

Ungern

06-800-17199

Österrike

0800-291870

Malaysia

1-800-80-8641

Mexiko
(engelska)

001-866-737-6850

Mexiko
(spanska)

001-800-840-7907

Advice Line

1-888-968-8425

Från USA, Kanada och Puerto Rico
Boston Scientific Uppförandekod
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