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Vi är glada att återigen kunna presentera Hill-Rom:s globala uppförandekod, ett av våra viktigaste verktyg för att främja vår 
mission att förbättra resultaten för patienter och deras vårdgivare.
 
Integritet är en av vårt företags viktigaste värderingar, och det är kärnan i Hill-Rom:s åtagande. Vårt företags fortsatta tillväxt 
och förmåga att uppfylla vårt åtagande gentemot patienter är beroende av integriteten hos vår personal. Det är av största 
vikt för vår framgång i dag och för vår framtida tillväxt att vi varje dag, runt om i världen, bedriver vår verksamhet på ett 
ansvarsfullt och laglydigt sätt.

Regelefterlevnad får inte bara vara något vi gör, det måste vara en del av vilka vi är som ett företag och som individer. Det 
är därför som vi säger att integritet börjar med var och en av er. Regelefterlevnad måste stå i förgrunden för det sätt som vi 
bedriver vår verksamhet på – med varje arbetskamrat, varje dag och i varje situation. Varje beslut som du fattar i ditt dagliga 
arbete kan antingen befästa eller skada förtroendet för våra produkter och vårt företag. Det tar många år att bygga upp ett 
gott rykte och att bli ett företag som människor litar på. Det ryktet och det förtroendet måste tryggas.

Med tanke på vikten av regelefterlevnad, och i enlighet med vårt åtagande för kontinuerliga förbättringar, så arbetar vårt 
globala kontor för regelefterlevnad (Global Compliance Office) alltid på att stärka vårt globala regelefterlevnadsprogram. 
Den globala uppförandekoden är avsedd att ge oss alla en uppsättning praktiska principer, riktlinjer och procedurer för 
att navigera den komplicerade och hårt reglerade hälsovårdsvärlden. Den globala uppförandekoden är en vägkarta som 
garanterar att vi bedriver vår verksamhet i enlighet med alla lagar och föreskrifter, samt att vi följer de högsta normerna för 
affärsuppförande. 

Varje år måste vi alla läsa den globala uppförandekoden och intyga att vi följer dess riktlinjer. Vi ber att du ger detta din fulla 
uppmärksamhet och att du sedan söker ytterligare vägledning i ämnen som du finner oklara. Vi uppmuntrar dig att ta upp 
problem som kan uppstå och att ställa frågor. Vi har en arbetsmiljö som tar avstånd från repressalier och låter dig lämna 
in rapporter i god tro utan att behöva vara rädd för repressalier eller hot. Den globala uppförandekoden och vårt globala 
kontor för regelefterlevnad (Global Compliance Office) utgör tillsammans en ovärderlig källa till insikt och stöd som är 
tillgänglig för oss alla. 

Tack för ditt åtagande för regelefterlevnad och för ditt hårda arbete på våra patienters och vårdares vägnar.

Vänliga hälsningar

Ilana Shulman
Chief Compliance Officer

Ett Meddelande från 
John Groetelaars 
och Ilana Shulman

John Groetelaars
Chief Executive Officer

“REGELEFTERLEVNAD FÅR INTE BARA 
VARA NÅGOT VI GÖR, DET MÅSTE 
VARA EN DEL AV VILKA VI ÄR 
SOM ETT FÖRETAG OCH SOM 
INDIVIDER. DET ÄR DÄRFÖR SOM 
VI SÄGER ATT INTEGRITET BÖRJAR 
MED VAR OCH EN AV ER.”

II
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Ett Hill-Rom:
Våra Grundvärderingar

DETTA ÄR VÅRT DNA – DE VI ÄR.

Vi Behandlar Människor med 
RESPEKT
Vi behandlar varandra och våra intressenter med respekt. 
Vi visar vår respekt varje dag genom att arbeta på ett säkert 
sätt, ta upp frågor om vi har några och välkomnar ett 
globalt, mångfaldigt och inkluderande team. 

Vi Strävar efter 
LYHÖRDHET 
Att visa vår passion för våra patienters, vårdgivares och 
kunders behov allteftersom de utvecklas innebär att vi starkt 
känner att vi fyller en angelägen funtion. Vi kommunicerar 
på ett öppet och ärligt sätt. Vi agerar tillsammans som ett 
enat team i allt vi gör.

Vi Håller Våra Löften och Ser  
RESULTAT 
Vi upprätthåller höga kvalitetsnormer och fokuserar 
på löpande förbättringar samtidigt som vi utökar vår 
verksamhet. Vi uppmuntrar innovation samtidigt som vi 
håller fast vid våra principer och skapar resultat. 

Vi Utför Vårt Arbete med  
INTEGRITET 
På Hill-Rom betyder “integritet” att vi följer de högsta etiska 
normerna i allt vi gör. Genom att främja en miljö byggd på 
öppenhet och förtroende genom ärlig dialog fortsätter vi att 
vara proaktiva och att hantera de globala risker vi står inför. 

Vi Jobbar Hårt och Har  
KUL 
Vi har kul, firar våra segrar och inspirerar varandra samtidigt 
som vi aldrig kompromissar med våra övriga värderingar för 
att kunna nå våra mål. Tillsammans åstadkommer vi stora 
saker och har kul medan vi gör det. 

INTEGRITET, RESPEKT, 
LYHÖRDHET, RESULTAT,  
OCH KUL SOM VI ÄR  
STOLTA ÖVER.

VARJE DAG, RUNT OM I VÄRLDEN, 
FÖRBÄTTRAR VI RESULTATEN 
FÖR PATIENTER OCH  
DERAS VÅRDGIVARE.
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Ändamål
Att följa den globala koden och våra riktlinjer och 
procedurer till punkt och pricka är av avgörande vikt 
för våra fortsatta framgångar i en den komplicerade 
hälsovårdsbranschen. Vårt rykte beror på de åtgärder och 
beslut var och en av oss tar varje dag. Att följa den globala 
koden hjälper oss att efterleva gällande lagar och föreskrifter 
samtidigt som det skapar förtroende och tillit bland våra 
nyckelintressenter. 

Tillämpning
Den globala koden och alla relevanta företagsriktlinjer och 
-procedurer gäller alla som gör affärer på Hill-Rom:s vägnar. 
Det innefattar anställda, tjänstemän och styrelseledamöter, 
agenter, säljare, leverantörer och konsulter över hela världen. 
Var och en av oss är skyldig att känna till och följa de normer 
som beskrivs i den globala koden. 

Introduktion

Att Förstå Våra Delade Skyldigheter
Att uppfylla de högsta integritetsnormerna innebär att vi alla förväntas läsa, förstå och följa alla 
företagets riktlinjer och gällande globala lagar och föreskrifter. I situationer där traditionellt uppförande 
står i konflikt med den globala koden, en riktlinje eller lokala lagar och föreskrifter måste vi följa den 
strängare standarden. 

Den globala koden kan inte förutse varenda situation som vi kan ställas inför. Den är avsedd att 
identifiera större frågor som vi ofta ställs inför och att ge vägledning i dessa situationer. Den globala 
kodens tydliga inriktning hjälper oss att agera snabbt och med tillförsikt, så att vårt svar är lämpligt 
och i enlighet med den globala koden och våra värderingar. Om du står inför en situation som inte 
diskuteras i den globala koden, ställ frågor och sök svar.

Ytterligare Ansvar som Chef
Vi förväntas alla att följa den globala koden, men chefer har en skyldighet att föregå med gott 
exempel. Genom att göra det hjälper de vårt team att fortsätta att vara inriktat på handling och 
betona att vi är ett team, men att vi också har ett individuellt ansvar för att hantera vårt företags 
många globala risker på ett lämpligt sätt. Chefer måste sätta en hög standard för affärsuppförande. 
Om du är chef, måste du: 

• inspirera regelefterlevnad och personligt ansvar hos andra och vara lyhörd när det gäller frågor 
och problem

• se till att dina anställda förstår sina skyldigheter enligt den globala koden, företagets riktlinjer och 
procedurer samt gällande lagar och föreskrifter

• skapa en miljö med öppna dörrar där de som rapporterar direkt till dig såväl som andra anställda 
känner att de kan ställa frågor, ta upp problem eller rapportera sådant som de uppfattar som 
tjänstefel 

• agera snabbt och involvera lämplig personal, inklusive din egen chef och vårt globala kontor för 
regelefterlevnad (Global Compliance Office) om ett potentiellt eller verkligt brott mot lagen, den 
globala koden eller våra etiska åtaganden uppstår

• vara uppmärksam på integritet och regelefterlevnad när du fastställer målsättningar för och 
utvärderar anställda.

Våra Förväntningar  
På den Globala Koden

Hill-Rom:s globala uppförandekod (”den 
globala koden”) tillämpar våra värderingar på 
affärssituationer som vi dagligen ställs inför. 
Den vägleder våra kontakter med var och en av 
Hill-Rom:s nyckelintressenter: våra kunder och 
patienter, våra arbetskamrater, vårt företag, våra 
investerare och det globala samhället.

VÅRT RYKTE BEROR PÅ DE 
ÅTGÄRDER OCH BESLUT 
VAR OCH EN AV OSS TAR 
VARJE DAG.
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Frånvaro av Repressalier hos Hill-Rom
Vi reagerar snabbt och lyhört när vi vet eller tror att  
Hill-Rom står inför en juridisk eller etisk risk. Alla på Hill-Rom 
är skyldiga att ta upp problem eller lämna in en rapport via 
lämplig kanal. Trots att det ibland kan vara svårt att föra fram 
problem kan du vara säker på att dina problem eller frågor 
kommer att hanteras på ett rättvist sätt och med största 
respekt.

Hill-Rom upprätthåller en strikt policy om frånvaro av 
repressalier för att uppmuntra öppen kommunikation, 
och alla som i god tro tar upp ett problem eller ställer en 
fråga om affärssed eller om underlåtenhet att efterleva den 
globala koden eller företagets riktlinjer eller procedurer 
kommer att skyddas mot repressalier. En rapport inlämnad 
i god tro innebär att en person har tagit upp en fråga som 
han eller hon ärligt anser skulle kunna vara ett brott mot 
denna globala kod, företagets riktlinjer och procedurer eller 
lagen. 

Bemöta Våra  
Frågor och Problem
Om du någon gång är osäker på om en handling eller ett beslut är etiskt och 
acceptabelt enligt den globala koden, ställ dig själv följande frågor:

För ytterligare information, läs vår policy om regelefterlevnadsrapportering och repressalier 
(Compliance Reporting and Non-Retaliation Policy).  

Regelefterlevnadsresurser
När du söker hjälp, läs först denna globala kod samt tillgängliga relevanta riktlinjer eller procedurer på 
vårt interna nätverk. Dessa resurser bör ge ytterligare information och förklaringar om ett ämne. 

Om du fortfarande har frågor, kontakta din chef eller en av de resurser som nämns nedan. I de flesta 
fall är din chef bäst lämpad att hantera frågor eller problem. Om du inte känner att du kan prata med 
din chef, prata med en annan chef på Hill-Rom.

Tillgängliga resurser:

Personalavdelningen
För anställningsrelaterade frågor, t.ex. frågor eller problem gällande potentiell diskriminering, 
trakasserier eller frågor om ledningen, kontakta personalavdelningen.

Den Juridiska Avdelningen 
För frågor om lagar och föreskrifter som kan gälla vår verksamhet, kontakta den juridiska avdelningen. 
De har advokater med ansvar för att stödja varje affärsverksamhet inom företaget såväl som 
ämnesexperter som kan hjälpa dig.

Finansavdelningen 
För finans- eller redovisningsrelaterade frågor, kontakta ditt teams ekonomirepresentant.

Följer jag både avsikten och den bokstavliga betydelsen i all gällande 
lagstiftning, den globala koden och företagets riktlinjer?

Uppfyller mina handlingar de högsta normerna i alla våra grundvärderingar?

Är mitt beslut ansvarsfullt och visar det min ärlighet, ansvarsskyldighet 
och transparens i min strävan att upprätthålla företagets målsättningar?

Skulle min familj och mina arbetskamrater vara stolta över mig om mina 
handlingar rapporterades i nyheterna?

Fortsätt: baserat på dina svar, är denna handling eller beslut etiskt och 
acceptablet under den Globala koden.

Om svaret på någon av dessa frågor inte är ett rungande “JA” bör du 
genast omvärdera handlingen och be om råd.

JA

JA

JA

JA
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Det Globala Kontoret för Regelefterlevnad (Global Compliance Office) 
Vårt globala kontor för regelefterlevnad (Global Compliance Office) kan hjälpa dig med frågor och 
problem gällande den globala koden och företagets riktlinjer och procedurer. Det är en värdefull 
resurs i situationer då det känns bättre att prata med någon annan än din chef. 

Compliance Helpline 
Du kan också lämna in en rapport, inklusive frågor om 
verkliga eller potentiella tjänstefel, via vår Compliance 
Helpline, som hanteras av oberoende tredje man. Vår 
Compliance Helpline är öppen dygnet runt, sju dagar i 
veckan, med översättare om så behövs. Där det tillåts i lokal 
lagstiftning kan du välja att lämna in en anonym rapport via 
vår Compliance Helpline. 

Hill-Rom behandlar inlämnad information med sekretess 
i den utsträckning det tillåts i lokal lagstiftning, och vi 
kommer alltid att upprätthålla vårt åtagande för frånvaro av 
repressalier. 

Du kan lämna in en rapport till vår Compliance Helpline på 
något av följande sätt:

Lämna in en rapport online på  
www.Hill-Rom.EthicsPoint.com. 

Ringa vår Compliance Helpline på din ort på följande 
telefonnummer.

Kontakta Vårt Globala Kontor För Regelefterlevnad  
(Global Compliance Office)

GlobalComplianceOffice@Hill-Rom.com
 
1-877-638-8093 (avgiftsfritt inom Nordamerika)

Hjälplinje för Kontoret för regelefterlevnad Internationella  
avgiftsfria telefonnummer

USA 1-866-433-8442

Australien 1-800-339276

Österrike 0800-291870

Belgien 0800-77004

Kanada 1-866-433-8442 (Engelska) eller 1-855-350-9393 (Franska)

Kina (norra) 10-800-712-1239

Kina (södra) 10-800-120-1239

Tjeckien 800-142-550

Frankrike 0800-902500

Tyskland 0800-1016582

Hong Kong 800-964214

Indien 000-800-100-1071

Italien 800-786907

Irland 1-800-61-5403

Japan 00531-121520 (Japanska) eller 0066-33-11-2505 (Engelska)

Libanon 01-426-801

Mexiko 001-8008407907 (Spanska) eller 001-866-737-6850 (Engelska)

Nederländerna 0800-0226174

Norge 800-15654

Polen 0-0800-121-15-71

Portugal 800-8-12-499

Ryssland 8-10-8002-6053011

Förenade Arabemiraten 8000-021

Singapore 800-1204201

Spanien 900-991498

Sverige 020-79-8729

Schweiz 0800-562907

Turkiet 0811-288-0001

Storbritannien 08-000328483

De här numren kan komma att ändras. Om ett lokalnummer inte fungerar,  
logga in på http://www.hill-rom.EthicsPoint.com för att lämna in en rapport.
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KUNDER  
OCH PATIENTER
De patienter som använder våra produkter, deras vårdgivare och våra andra 
kunder är kärnan i vår affärsverksamhet. De är beroende av oss och att vi levererar 
kostnadseffektiva produkter och tjänster av hög kvalitet som möter deras behov. Vår 
samverkan med hälsovårdsleverantörer, patienter, betalare och andra kunder är därför 
en möjlighet att demonstrera vårt åtagande för att förbättra resultaten för patienter 
och vårdgivare.
 
I mer än 85 år har vi vårdat våra långvariga relationer med kunder från ett brett 
spektrum. Vi måste arbeta på att bygga upp och bevara det förtroende och de positiva 
relationer som vi har etablerat med våra kunder.

Utredning av Rapporter 
När du lämnar in en rapport via lämplig kanal, ska du 
förvänta dig följande:

• Vårt globala kontor för regelefterlevnad (Global 
Compliance Office), eller deras utsedda representant, 
granskar din rapport, samlar in all relevant information 
när det är möjligt och vidtar lämpliga åtgärder för 
fortsatt objektiv utredning.

• Vårt globala kontor för regelefterlevnad (Global 
Compliance Office), eller dess utsedda representant, 
hanterar din rapport omgående, noggrant, rättvist och 
diskret. Du kan få uppföljningsinformation om hur din 
rapport hanterats, och

• när utredningen är klar, kommer vårt globala kontor för 
regelefterlevnad (Global Compliance Office), eller dess 
utsedda representant, att rekommendera om åtgärder 
ska vidtas eller inte.

Vi förväntas alla att samarbeta fullt ut i alla interna 
utredningar. Bedriv inga egna utredningar. Sådana åtgärder 
kan äventyra utredningen och dess integritet och skulle 
kunna ha oväntade följder för dig och för Hill-Rom. 

För ytterligare information, läs vår policy om 
regelefterlevnadsrapportering och repressalier 
(Compliance Reporting and Non-Retaliation Policy).

Följder av Brott Mot den Globala 
Koden
Brott mot våra värderingar och åtaganden kan leda till 
disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning. Utöver att skada 
vårt rykte, kan underlåtenhet att följa koden också leda till 
civil- och brottsmålsrättsligt ansvar för individuella anställda 
och vårt företag.

“TROTS ATT DET IBLAND 
KAN VARA SVÅRT ATT 
FÖRA FRAM PROBLEM 
KAN DU VARA SÄKER PÅ 
ATT DINA PROBLEM 
ELLER FRÅGOR KOMMER 
ATT HANTERAS PÅ ETT 
RÄTTVIST SÄTT OCH MED 
STÖRSTA RESPEKT.”
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FRÅGOR

SVAR

Korrekt och Sanningsenlig Kommunikation
Vi marknadsför och säljer våra produkter baserat endast på deras effektivitet, kvalitet, säkerhet 
och pris. All information som ges till våra kunder och patienter om våra produkter och tjänster, 
inklusive tillgång och leverans, måste vara sanningsenlig, opartisk och stödjas av data och relevanta 
erfarenheter. Material som skapats för att marknadsföra och sälja våra produkter måste granskas och 
godkännas via lämplig godkännandeprocess inom den juridiska avdelningen och avdelningen för 
regelefterlevnadsfrågor.

Att Skapa Hög Kvalitet och Innovativa Produkter
Vi måste alla arbeta med att erbjuda produkter som är säkra och effektiva för de avsedda användarna.  
För att kunna göra detta måste vi:

• designa, validera, testa och utvärdera våra produkter för att kunna uppfylla gällande 
industrinormer och maximera patientsäkerhet och resultat

• tillverka och underhålla våra produkter i enlighet med våra standardprocedurer och aldrig ta 
genvägar

• uppfylla alla regelkrav för produktsäkerhet och märkning

• se till att våra leverantörer uppfyller våra leverantörskrav

• genast ta upp kvalitets- och säkerhetsproblem.

Vi måste också vara uppmärksamma när det gäller att hantera problem med våra produkter ute på 
fältet. Vi kan få reda på kvalitets- och säkerhetsproblem gällande våra produkter på många olika sätt: 
genom samtal med kunder eller leverantörer, telefonsamtal, e-postmeddelanden, bloggar, chattrum, 
sociala medier, brev, fax eller till och med genom samtal med våra grannar. Oavsett vilken källan är 
måste vi omgående rapportera sådan information.

Om du får information från en källa om att våra produkter kanske inte fungerar som de ska, eller att 
de är osäkra, rapportera denna information inom 24 timmar till lämplig teknisk supportkontakt i ditt 
område eller land. Telefonnummer till teknisk support finns på Hill-Rom:s hemsida. 

“VARJE INTERATION... 
ÄR EN MÖJLIGHET  
ATT DEMONSTRERA

VÅRT ENGAGEMANG FÖR
FÖRBÄTTRAT TÅLAMOD 

OCH VÅRDGIVANDE 
RESULTAT.” 

Rose förbereder en leverans av bårar när hon upptäcker att flera sidoskenor inte 
kan fästas som de ska. Fästmekanismen verkar vara gjord av ett annat material än 
det hon har sett tidigare. Hon vet att kundsäkerhet är en viktig fråga, men hon 
vet också att beställningen redan är försenad och att kunden är missnöjd över att 
den inte har levererats ännu.  
Hur bör Rose gå vidare?

A. Rose ska skicka leveransen så snart som möjligt. Det är aldrig acceptabelt att 
missa en deadline. Dessutom är vår främsta prioritet, utan undantag, att se 
till att kunden är nöjd. 

B. Rose bör skicka leveransen och sedan ringa till tillverkningsteamet för att 
bekräfta om materialet har bytts ut.  

C. Rose bör avbryta det hon håller på med och genast rapportera situationen 
till sin chef, någon ur ledningsgruppen och/eller avdelningen för 
kvalitetskontroll och regelfrågor (Quality Assurance and Regulatory Affairs 
Department).  

D. Rose bör avbryta det hon håller på med och undersöka frågan på egen 
hand. 

Svar: C. Att uppfylla leveransschemat är inte en ursäkt för att låta en potentiellt 
defekt produkt levereras till en kund. Det skulle kunna utsätta patienter för risk 
och skada vårt företags och våra kunders rykte.

“VI MÅSTE 
ARBETA PÅ ATT 

BYGGA UPP 
OCH BEVARA DET 

FÖRTROENDE 
OCH DE POSITIVA 

RELATIONER 
SOM VI HAR 

ETABLERAT MED 
VÅRA KUNDER.”
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FRÅGOR

SVAR

IHCP-guiderna ger vägledning om huvudprinciper, krav, processer och etiskt lämpligt agerande i vår 
samverkan med HCP:er. Att följa dessa regler är av största vikt för våra intressenter och vår slutgiltiga 
målsättning att förbättra resultaten för våra patienter och deras vårdgivare. Om en konflikt uppstår 
mellan dessa riktlinjer och gällande lokal lagstiftning eller industrikoder har den strängaste regeln 
företräde. Om du undrar om en viss aktivitet eller finansieringsmöjlighet är lämplig eller tillåten, 
kontakta din chef eller vårt globala kontor för regelefterlevnad (Global Compliance Office). 

Exempel På Motprestationer Som ska Undvikas
 – Motprestation = att ge något med förhoppningen att man får något i utbyte.

 – En säljare skickade in ett formulär för att garantera resa och bostad i USA för en HCP 
som inte var amerikansk medborgare så att HCP:n kunde delta i en medicinsk konferens. 
Säljaren angav att “affärsnyttan” av sponsorskapet var att företaget i utbyte skulle erhålla 
ett försäljningskontrakt för viss medicinsk utrustning.

 – En marknadsföringschef anlitade en chef på en sjukhusavdelning för att delta i ett 
rådgivande styrelsemöte i utbyte mot en “välvillig” rekommendation att inkludera viss 
medicinsk utrustning i en formulärsamling. 

 – En fabrikschef betalade resekostnaderna för chefen för ett statligt sjukhus så att 
chefen skulle kunna delta i ett endagsbesök på fabriken och dessutom få två dagar för 
individuellt resande i utbyte mot affärer.

Samverkan med Hälsovårdspersonal
Varje dag samverkar anställda med hälsovårdsleverantörer (Health Care Providers, “HCP:er”) i en mängd 
olika situationer och av en mängd olika skäl. Vår samverkan med HCP:er måste uppfylla de högsta 
integritetsnormerna och vi måste bedriva vår affärsverksamhet och samverkan genom att följa regler 
och föreskrifter och undvika minsta antydan till oegentligheter. Hill-Rom fast beslutet att garantera att 
våra utbildnings- och marknadsföringsaktiviteter är till nytta för patienter runt om i världen. Vi är också 
fast beslutna att garantera att våra program och vårt samarbete med HCP:er – både individer och 
organisationer – inte har, eller verkar ha, en olämplig inverkan på medicinskt omdöme eller på inköp, 
leasing, rekommendation, användande eller föreskrivande av Hill-Rom:s produkter. Vi demonstrerar 
vårt åtagande till vår grundläggande integritetsvärdering genom att följa gällande lagar, föreskrifter, 
industrikoder och professionella krav i de länder där vi bedriver verksamhet. Det är viktigt att komma 
ihåg att många HCP:er räknas som statstjänstemän både inom och utanför USA som ett resultat 
av den världsomspännande dominansen av statsägda hälsovårdssystem och statligt finansierade 
sjukhus. Mycket av vår samverkan med HCP:er faller därför också under lagar och föreskrifter som gäller 
samverkan med statliga tjänstemän såväl som de interna reglerna hos en HCP:s arbetsgivare. 

Hill-Rom har en nolltoleranspolicy gentemot alla former av favörer, mutor och korruption. Vi är generellt 
sett förbjudna att erbjuda något av värde till en befintlig eller potentiell kund i syfte att påverka valet av 
våra produkter. Olämplig uppmuntran inkluderar måltider, underhållning, resor, gåvor, gratis produkter 
eller tjänster, bidrag och stipendier. Vi kan ibland erbjuda godkända utbildningsföremål, måltider eller 
andra saker av värde i enlighet med företagets riktlinjer och procedurer.

Våra globala riktlinjer om samverkan med hälsovårdspersonal (Global Policy on Interactions with 
Health Care Providers) ger ytterligare information om de juridiska och etiska principer som styr 
Hill-Rom:s affärsverksamhet och vår samverkan med HCP:er, inklusive regler om att erbjuda något 
av värde till en HCP. 

Specifika krav och procedurer för samverkan med HCP:er finns i följande 
implementeringsguider:

 – Handbok för samverkan med hälsovårdsleverantörer i USA (Interactions with U.S. Health 
Care Providers Guidebook, “U.S. IHCP Guidebook”)

 – Land/regionvägledning för samverkan med hälsovårdsleverantörer (Country/Regional 
Guidance on Interactions with Health Care Providers, “Country/Region IHCP Guide”)

IHCP-guiderna täcker följande ämnen:

• utbildningsartiklar och -gåvor

• måltider, resor och förbud mot underhållning

• marknadsföring, produktstöd och utbildning sponsrad av Hill-Rom

• avgifter för tjänster och andra arrangemang med HCP:er

• finansiellt stöd för sponsorskap, bidrag till medicinsk utbildning, forskningsbidrag och 
välgörenhetsbidrag

• klinisk forskning etc. 

Justin, en medlem av Hill-Rom:s säljteam, har ansvarat för ett stort sjukhuskonto 
de senaste åren. Sjukhuset har köpt många produkter från Hill-Rom och har 
visat sig vara en pålitlig kund. Den senaste tiden har Justin känt trycket att göra 
ytterligare en försäljning, så han erbjuder Bill, sin kontakt på sjukhuset, biljetter till 
en lokal match i den professionella basebolligan. Justin vet att Bill gillar baseboll 
och tror att det skulle vara en bra möjlighet att påminna Bill om Hill-Rom:s 
senaste sortiment av sjukhussängar och kanske lyckas skriva ännu ett kontrakt. 
Gör Justin rätt?

Svar: Nej, Justin erbjuder en dyrbar gåva med avsikten att påverka sin kund 
att köpa sjukhussängar. Trots att sjukhuset har köpt sängar från Hill-Rom 
tidigare är det aldrig acceptabelt att ge gåvor eller underhållning till en 
hälsovårdsleverantör. Dessutom bör vi undvika ens intrycket av att vi försöker 
påverka ett HCP:s inköpsbeslut eller kliniska omdöme, så Justins erbjudande 
av gåvorna och underhållningen med avsikten att göra en försäljning gör den 
här aktiviteten ännu mer problematisk. Om du har några frågor om lagliga 
och etiska sätt att samverka med hälsovårdsleverantörer, se vår globala policy 
om samverkan med hälsovårdsleverantörer (Global Policy on Interactions with 
Health Care Providers), IHCP-guiderna och/eller diskutera dina frågor med vårt 
globala kontor för regelefterlevnad (Global Compliance Office). 
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Datasekretess
Vi är skyldiga att ge sekretesskydd för alla personuppgifter 
om patienter, kunder, leverantörer, entreprenörer, säljare 
och andra som vi tar emot i vårt arbete. Vi följer våra 
sekretessriktlinjer när personuppgifter samlas in, lagras, 
behandlas, överförs och delas. Vår vaksamhet garanterar 
inte bara att vi efterlever globala dataskydds- och 
sekretesslagar, det gör också att vi kan fortsätta att leverera 
resultat av hög kvalitet runt om i världen.

Patientuppgifter 
Vi måste ge fullgott sekretesskydd för medicinska 
handlingar och andra patientuppgifter som vi tar emot 
eller använder medan vi utför vårt arbete. Eftersom vi är ett 
företag för medicinsk utrustning och teknik lyder vi under 
många lagar om hälsoinformationsekretess och vi måste 
fullt ut förstå och följa dessa lagar. 

Vad Är Patientuppgifter? 
Patientuppgifter är alla uppgifter om hälsostatus, hälsovård 
eller betalning för hälsovård som kan kopplas till en viss 
person. Det innefattar alla uppgifter gällande en patients 
hälsa, erbjuden vård, fakturor, medicinska tabeller och 
försäkringsuppgifter.

Kund- och Leverantörsinformation 
Vi måste också skydda konfidentiella uppgifter om våra 
kunder, leverantörer, entreprenörer och säljare. Konfidentiella uppgifter kan innefatta affärshandlingar 
eller -data, personliga och finansiella uppgifter, personnummer, bankuppgifter, handelshemligheter 
och äganderättsskyddad information. Om du har tillgång till, eller på annat sätt kommer i kontakt 
med, den här sortens uppgifter måste du se till att de hanteras i enlighet med våra riktlinjer för 
konfidentiella uppgifter och sekretessavtal (Confidential Information and Non-Disclosure Agreements 
Policy) samt andra konfidentiella skyldigheter som vi har enligt avtal med tredje part. För ytterligare 
information, se vår informationssäkerhetspolicy (Information Security Policy) eller kontakta vår 
integritetsansvarige (Privacy Officer) eller juridikavdelningen.

Om du behöver ytterligare information om lagar som reglerar hälsoinformationssekretess, se 
våra riktlinjer för hälsoinformationssekretess och -säkerhet (Health Information Privacy and 
Security Policy) och riktlinjer och procedurer för utredning av brott mot hälsoinformation i USA 
(U.S. Health Information Breach Investigation Policy and Procedure) eller kontakta Hill-Rom:s 
integritetsansvarige (Privacy Officer) eller juridikavdelningen. 

Integritetsansvarig (Privacy Officer) kan nås via e-post på Hill-RomPrivacyOfficer@hill-rom.com.

Statliga Kontrakt och Anbud
När vi deltar i statliga anbudsförfaranden och skriver kontrakt direkt med statliga myndigheter 
måste vi följa en komplicerad uppsättning regler och arbeta nära tillsammans med juridikavdelningen. 
Underlåtenhet att följa dessa regler kan leda till förlust av kontrakt, böter, straff och t.o.m. brottsrättsligt 
ansvar. 

Allra minst måste vi se till att vi:

• endast ger myndigheten fullständiga, korrekta och rättframma projektförslag, anbud och rapporter

• lämnar in betalkrav som speglar arbetet på ett korrekt sätt och inte överdriver den summa som ska 
tillfalla Hill-Rom

• samarbetar i god tro med varje statlig begäran om revision och inspektion

• omedelbart rapporterar misstänkta överträdelser mot lagar och föreskrifter, företagsriktlinjer och 
våra kontrakterade skyldigheter till juridikavdelningen. 

Vi måste också se till att vi följer alla lagar, inklusive mutlagar och lagen mot bedrägliga 
skadeståndskrav. False Claims Act. USA-baserade anställda som behöver ytterligare vägledning 
bör läsa våra riktlinjer för bedrägeri, slöseri och missbruk (Fraud, Waste, and Abuse Policy), 
globala riktlinjer för samverkan med hälsovårdsleverantörer (Global Policy on Interactions with 
Health Care Providers) och riktlinjer för försäljning till den amerikanska staten (Selling to the U.S. 
Government Policy). Anställda utanför USA bör kontakta juridikavdelningen för mer information 
om statliga kontrakt. 
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Ersättning och Fakturering
Vi måste se till att de återbetalningar vi gör till offentliga och privata betalare alltid är legitim och 
tillåten enligt de regler som styr relationen. Vi måste också se till att betalningsrav som vi förbereder 
och lämnar in till offentliga och privata betalare är korrekta och konsekventa. Om du är involverad 
i fakturering och indrivningsfunktionen förväntas du förstå och efterleva alla faktureringsriktlinjer 
och procedurer såväl som gällande krav för tredjemanbetalare. Hill-Rom fakturerar endast gods och 
tjänster som är ordentligt beställda och levererade eller utförda. 

Tillkännagivande om Status som Icke Kvalificerad Person
Vårt företag anlitar inte och arbetar inte med personer som är skyldiga till bedrägeri eller andra 
olagliga aktiviteter gentemot federala amerikanska hälsovårdsprogram. Personer som har deltagit 
i sådana aktiviteter kommer att ha meddelats att deras namn ingår i en av de undantagslistor som 
upprätthålls av den amerikanska regeringen. Om du eller någon du arbetar med finns på en av dessa 
listor måste du genast meddela vårt globala kontor för regelefterlevnad (Global Compliance Office).

Vi bör också rådfråga avdelningen för kvalitetssäkring och regelefterlevnad (Quality Assurance and 
Regulatory Affairs), juridikavdelningen, det globala kontoret för regelefterlevnad (Global Compliance 
Office) eller andra ämnesexperter om vi undrar om vårt agerande är lagligt och i enlighet med våra 
riktlinjer. Om du misstänker att brott mot hälsovårdslag eller -föreskrift har förekommit, diskutera 
genast dina misstankar med vårt globala kontor för regelefterlevnad (Global Compliance Office). 

Resurser
För ytterligare information om vårt företags riktlinjer för efterlevnad av lagar gällande 
medicinsk utrustning, försäljning- och marknadsföringssed samt återbetalning och 
fakturering, se: 

 – Kvalitetshandledningen (The Quality Manual)

 – Globala riktlinjer för samverkan med hälsovårdsleverantörer (Global Policy on 
Interactions with Health Care Providers)

 – Handledningspolicy för efterlevnads- och integritetsprogram för tredjemanbetalare 
(Third Party Payer Compliance and Integrity Program Policy Manual) 

 – Riktlinjer för bedrägeri, slöseri och missbruk (Fraud, Waste, and Abuse Policy)

Lagar och Bestämmelser för Hälsovård
När vi bedriver vår affärsverksamhet följer vi alla global hälsovårdslagar och -föreskrifter såväl som 
Hill-Rom:s hälsovårdsriktlinjer och procedurer. Vi måste också omgående rapportera misstänkta 
överträdelser av gällande federala amerikanska och globala hälsovårdsprogramskrav såväl som andra 
överträdelser av Hill-Rom:s riktlinjer och procedurer till vårt globala kontor för regelefterlevnad (Global 
Compliance Office).

Lagar om Medicinsk Utrustning
Vi följer alla gällande lagar, föreskrifter och företagskrav när vi designar, testar, tillverkar, marknadsför, 
registrerar, godkänner och distribuerar våra produkter. Dessa lagar varierar från land till land, och vi 
måste vara säkra på att vi förstår och följer lagarna i de länder där vi bedriver verksamhet. Dessutom 
måste vår kommunikation med de statliga myndigheter som reglerar medicinsk utrustning – t.ex. 
USA:s Food and Drug Administration (FDA) och liknande tillsynsmyndigheter i andra länder – vara 
fullständig och korrekt.

Marknadsföring och Försäljning
Vi säljer våra produkter baserat på deras effektivitet, kvalitet, säkerhet och pris, och inte baserat 
på gåvor eller olämpliga finansiella relationer, måltider eller underhållning med kunder, 
hälsovårdsleverantörer eller patienter. Dessutom måste vi marknadsföra våra produkter endast för 
behörigt bruk och bara använda säljmaterial som har godkänts i enlighet med företagets riktlinjer. För 
ytterligare information, se avsnitten om korrekt och sanningsenlig information och samverkan med 
hälsovårdsleverantörer i denna globala kod. 

“VI FÖLJER
ALLA GLOBALA
SJUKVÅRDS
LAGAR OCH
BESTÄMMELSER
MEDANS VI
BEDRIVER
VÅR 
VERKSAMHET.”
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Frånvaro av Trakasserier 
Hill-Rom måste vara en säker och inspirationsgivande arbetsplats som låter oss arbeta i en miljö 
fri från trakasserier. Trakasserier är beteende som skapar en stötande, hotfull, förödmjukande eller 
fientlig arbetsmiljö som på ett orimligt sätt påverkar en annan persons arbete. Arbetskamrater, chefer, 
leverantörer, entreprenörer, klienter, kunder och säljare får inte ägna sig åt trakasserier som bryter mot 
våra riktlinjer.

Kom ihåg att trakasserier kan ske i fysisk, verbal, skriftlig, elektronisk eller visuell form. Trakasserier kan 
också vara sexuella eller icke-sexuella till sin natur. 

Sexuella trakasserier inkluderar 

• oönskade närmanden

• olämpliga sexuella skämt

• sexuella kommentarer eller beröringar

• olämpliga kommentarer om en annan persons utseende

Icke-sexuella trakasserier inkluderar 

• stötande kommentarer

• skämt eller bilder rörande ras, religion, etnicitet, kön, ålder eller andra juridiskt skyddade faktorer

För att kunna stänga ute trakasserier från vår arbetsplats måste vi vara säkra på att våra kommentarer 
och handlingar är lämpliga och respektfulla. Om du anser att du har utsatts för, eller sett någon 
annan utsättas för, diskriminering eller trakasserier uppmuntras du att rapportera situationen till din 
arbetsledare, eller till personalavdelningen om du inte tycker att du kan meddela din handledare eller 
personalavdelning. Du kan också kontakta vår Compliance Helpline via telefon eller e-post.ARBETSKAMRATER 

Vi bor och arbetar i många olika länder, och oavsett var vi bedriver verksamhet så 
arbetar vi tillsammans för att utveckla och leverera överlägsna produkter till kunder 
och patienter. Vi strävar efter att ha kul på jobbet, men aldrig till priset av bristande 
respekt för varandra. Vi kommer från en rad olika kulturer och har olika perspektiv, och 
denna mångfald är en grundläggande styrka.

Edwards chef, Jim, har nyligen talat rätt mycket med Edward om en arbetskamrat, 
Marissa. Jim har gjort kommentarer till Edward om Marissas utseende, och 
Edward har lagt märke till att Jim allt oftare har “stannat till” vid Marissas skrivbord. 
Igår hörde Edward hur Jim gav Marissa en kommentar om att hon såg “bra ut” i 
sina kläder. Edward känner sig illa till mods över situationen och är orolig för att 
hans chef bryter mot den globala uppförandekoden. Edward är också tveksam till 
att be Jim sluta med sitt beteende eftersom han är orolig för att det ska leda till 
repressalier. Eftersom Edward inte är föremålet för Jims närmanden är han osäker 
på vad han bör göra för att rätta till situationen. Vad bör Edward göra? 

Svar: Edward bör diskutera saken med någon. Som anställda på Hill-Rom 
förväntas vi se till att vi alla behandlas med värdighet och respekt. Vi förväntas 
också skydda vårt företag från juridisk skada och skada på vårt rykte. Det är 
förståeligt att Edward inte vill ta upp frågan direkt med sin chef. Han bör dock 
rapportera sitt problem – att han känner sig illa till mods med Jims kommentarer 
och handlingar – till en resurs som räknas upp i den globala koden så snart han 
kan för att förhindra att situationen förvärras. Edward kommer aldrig att utsättas 
för repressalier för att han lämnar in en rapport i god tro.
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Säkerhet och Hälsa på Arbetsplatsen
Vi är fast beslutna att erbjuda en säker och sund 
arbetsmiljö. Vi har alla ett ansvar för att förstå och följa alla 
företagets säkerhetsriktlinjer och -procedurer samt gällande 
lagar och föreskrifter. Ingenting kan berättiga att vi kringgår 
eller ignorerar en säkerhetsregel, vare sig regeln är en del 
av företagets riktlinjer, en föreskrift eller en lag. Om du får 
kännedom om, eller misstänker, att säkerhetsproblem 
eller en osäker arbetssituation föreligger, rapportera 
genast situationen till din chef, eller ditt skyddsombud 
(Environmental, Health and Safety leader) på din arbetsplats 
eller till juridikavdelningen.

För ytterligare information, se våra hälso- och 
säkerhetsriktlinjer (Health & Safety Policy).

Våld och Vapen på Arbetsplatsen
Skrämsel eller hot om våld och olämpligt uppförande hör inte hemma hos Hill-Rom. Vapen av alla slag 
är alltid förbjudna i företagets byggnader. Om du känner till eller misstänker förekomsten av, eller hot 
om, våld på arbetsplatsen, rapportera det genast till personalavdelningen eller säkerhetschefen på din 
arbetsplats. Om omedelbar fara eller hot om våld föreligger, kontakta den lokala polismyndigheten. 

Drogmissbruk
Vi får inte vistas på företagets egendom eller i dess fordon, och vi får inte utföra arbete för företaget, 
om vi är påverkade av droger eller alkohol. Vid sällsynta tillfällen kan det vara tillåtet att konsumera 
alkohol vid speciella tillfällen. Detta innefattar högtids firande eller kontorsomfattande firandet.
Måttlighet ska alltid beaktas vid sådana evenemang. Kontakta din personalavdelningsrepresentant för 
att ta reda på mer om de drog- och alkoholriktlinjer som gäller på din arbetsplats. 

De Anställdas Integritet
Hill-Rom är fast beslutna att skydda personliga uppgifter, vare sig i pappersformat eller elektronisk 
form. ”Personuppgifter” är alla uppgifter som kan användas, fristående eller tillsammans med andra 
uppgifter, för att identifiera en viss person. Det innefattar en persons namn, adress, e-postadress, 
födelsedatum, körkortsnummer, finansiella kontonummer, personnummer eller andra statliga ID-
nummer, samt andra identifierande uppgifter. Personliga uppgifter kan också innefatta hälsouppgifter, 
uppgifter om förmåner och kompensation samt andra anställningsuppgifter.

Vi måste se till att personliga uppgifter om nuvarande, tidigare eller potentiella anställda skyddas, 
och vi ska endast samla in, använda och dela uppgifter med de som har ett legitimt behov av att 
använda dem och som kommer att skydda dem i enlighet med våra riktlinjer. När så är lämpligt ska vi 
förklara hur Hill-Rom kommer att använda en anställds personuppgifter och respektera individuella 
val gällande insamling, användande och tillkännagivande av personliga uppgifter. Vi ska bevara 
eller förstöra personuppgifter i enlighet med företagets riktlinjer. Om du misstänker att personlig 
information om en anställd på Hill-Rom har offentliggjorts eller använts på ett olämpligt sätt, kontakta 
genast den integritetsansvarige (Privacy Officer) eller juridikavdelningen.

Integritetsansvarig (Privacy Officer) kan nås via e-post på Hill-RomPrivacyOfficer@hill-rom.com.

Frånvaro av Diskriminering 
Främjandet av mångfald i hela företaget är betydelselöst om vi inte behandlar varandra med 
respekt. Vårt företag belönar endast arbete baserat på meriter. Det innebär att vi inte fattar beslut 
om anställning baserat på ras, hudfärg, kön, ålder, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, 
könsidentitet och -uttryck, civilstånd, havandeskap, medborgarskap, fysiska eller mentala 
funktionshinder, veteranstatus eller andra juridiskt skyddade faktorer eller grupper, i enlighet med 
lokal lagstiftning. För tydlighetens skull, “beslut om anställning” innefattar beslut gällande anställning, 
placering, befordran, degradering, förflyttning, utbildning, kompensation och/eller uppsägning av 
förmåner för alla anställda.

Efterlevnad av Arbets- och Lönelagar
Vår målsättning är att vara en positiv närvaro i varje lokalt samhälle där vi bedriver verksamhet. Vi 
främjar grundläggande mänskliga rättigheter genom att följa gällande lokala arbetslagar, inklusive 
lagar gällande föreningsfriheten och rätten att sluta kollektivavtal. Vi tillåter inte utnyttjande av barn, 
ofrivillig tjänst eller tvångsarbete av vårt företag, våra säljare eller våra leverantörer. Vi följer också 
gällande löne- och arbetstidslagstiftning, inklusive lagar som styr minimilön, övertid och maximal 
arbetstid, och vi deltar aldrig i någon form av människosmuggling eller slaveri. 

Leverantörer spelar en nyckelroll för att hjälpa oss att hantera vår globala leveranskedja på ett socialt 
ansvarsfullt och sunt etiskt sätt. Vi kräver att våra leverantörer följer samma höga standard som vi 
själva, och vi förväntar oss att alla leverantörer följer Hill-Rom:s globala uppförandekod för tredje man 
(Hill-Rom Global Third Party Code of Conduct). 

Om du har några frågor gällande våra eller våra leverantörers anställningsförfaranden, kontakta din 
chef, din personalavdelningsrepresentant, vårt Global Compliance Office eller juridikavdelningen.

“VÅR 
MÅLSÄTTNING 

ÄR ATT VARA 
EN POSITIV 
NÄRVARO I 

VARJE LOKALT 
SAMHÄLLE DÄR 

VI BEDRIVER 
VERKSAMHET.”
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FÖRETAG  
OCH INVESTERARE
Vår fortsatta framgång beror på vår förmåga att upprätthålla finansiella resultat 
och uppnå de resultat vi strävar efter, dock aldrig på bekostnad av vår integritet. Vi 
strävar efter att erbjuda ärlig, korrekt och läglig information till våra aktieägare om 
våra resultat, samt att ge tydliga tillkännagivanden i alla offentliga rapporter och 
kommunikationer. Vi är skyldiga att skydda Hill-Rom:s resurser, agera å företagets 
vägnar och arbeta på att skapa största möjliga värde för företaget. När vårt företag 
lyckas, är vi alla vinnare. 

Statliga Revisioner, Undersökningar och Utredningar
Vi måste hantera alla statliga förfrågningar på ett professionellt, seriöst och sanningsenligt sätt.

I sådana situationer är det av avgörande vikt att vi förstår och följer våra riktlinjer om 
meddelande om statliga utredningar och juridiska förfaranden (Policy on Notification of 
Government Investigations or Legal Proceedings). När det gäller alla icke rutinmässiga 
förfrågningar från statliga tillsynsmyndigheter måste vi samarbeta med juridikavdelningen.

Statliga revisioner och inspektioner
Vi måste hantera alla revisioner och inspektioner i enlighet med våra riktlinjer för statliga 
revisioner, förfrågningar och utredningar (Government Audits, Inquiries and Investigations 
Policy) eller andra gällande procedurer. Vi måste svara sanningsenligt och fullständigt på alla 
frågor, och på begäran göra dokumentation och personal tillgänglig. Vid behov, kontakta 
juridikavdelningen eller avdelningen för kvalitetssäkring och regelefterlevnad (Quality 
Assurance and Regulatory Affairs Department).

Ej Rutinmässiga Förfrågningar
Alla rutinmässiga kommunikationer med statliga myndigheter och regelefterlevnadinspektioner 
ska hanteras i enlighet med avdelningsriktlinjer och -procedurer. Ej rutinmässiga förfrågningar, 
t.ex. begäran om handlingar, stämningar, domstolsbeslut och begäran om information från en 
kongresskommitté bör genast hänvisas till juridikavdelningen för hantering enligt beskrivningen i 
våra riktlinjer för statliga revisioner, förfrågningar och utredningar (Government Audits, Inquiries and 
Investigations Policy). 

Husrannsakningsorder
I den osannolika händelsen att rättsväsendet försöker genomföra en husrannsakning, kontakta 
genast din chef, platschef eller juridikavdelningen. Du bör ta reda på namn och telefonnummer till 
ansvarig polis och kopiera husrannsakningsordern och andra relevanta handlingar. Du ska också vara 
artig, professionell och samarbetsvillig. Håll ordning på de artiklar och handlingar som beslagtas och 
uppge sådan information till juridikavdelningen i enlighet med våra riktlinjer för statliga revisioner, 
förfrågningar och utredningar (Government Audits, Inquiries and Investigations Policy). 

Intervjuförfrågningar
Om en statstjänsteman skulle försöka tala med dig om Hill-Rom:s verksamhet, föredrar vi, men kräver 
inte, att du kontaktar juridikavdelningen innan du talar med tjänstemannen så att Hill-Rom har 
möjlighet att skydda konfidentiell affärsinformation och hävda sina juridiska rättigheter. Du väljer själv 
om du vill tala med tjänstemannen eller inte. 
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SVAR

Utbyte av Affärsgåvor
Att ha kul är en grundläggande värdering som styr vår verksamhet, men vi måste 
alltid se till att gåvor och underhållning är lämpliga och att vi tänker noga på hur 
vi erbjuder och accepterar dem. Vi måste fatta objektiva affärsbeslut baserat på 
meriter och inte på gåvor och underhållning som vi erbjuds av tredje part. 

Gåvor
Vi får inte erbjuda gåvor, oavsett värde, till en leverantör, distributör, konsult eller 
säljare som vi gör eller vill göra affärer med utan uttryckligt tillstånd från vårt 
globala kontor för regelefterlevnad (Global Compliance Office). Vi får acceptera 
enstaka gåvor, t.ex. en kaffemugg, om dessa gåvor är av nominellt värde, inte kan 
ses som påkostade, och inte är avsedda att på ett olämpligt sätt påverka våra 
affärsbeslut. 

Måltider och Annan Gästfrihet 
Vi får acceptera och ge enstaka måltider eller gästfrihet till en kund, leverantör, 
distributör, säljare eller annan person som vi gör affärer med så länge som 
måltiden eller annan gästfrihet:

• är blygsam och inte påkostad

• förekommer på plats lämplig för verksamheten

• ges under pågående affärsrelation 

• inte kan uppfattas som ett försök till otillbörlig påverkan av ett affärsbeslut

• är förknippad med ett legitimt affärssyfte 

• inte skulle försätta Hill-Rom i en svår situation om det offentliggjordes.

För ytterligare information om utbyte av gåvor, måltider och annan affärsrepresentation 
med leverantörer, konsulter, distributörer eller säljare hänvisas till våra riktlinjer för utbyte av 
affärsrepresentation (Policy on Exchanging Business Courtesies). För ytterligare information 
om sådana utbyten med hälsovårdsleverantörer, se våra globala riktlinjer för samverkan med 
hälsovårdsleverantörer (Global Policy on Interactions with Health Care Providers). Om du 
har några frågor om särskild affärsrepresentation, fråga din chef eller vårt globala kontor för 
regelefterlevnad (Global Compliance Office). 

Undvikande av Intressekonflikter
Vi tillåter aldrig att personliga eller familjeintressen påverkar vårt professionella omdöme eller har en 
inverkan på Hill-Rom:s bästa intressen. Vi måste identifiera potentiella intressekonflikter och arbeta 
tillsammans med ledningen för att lösa dem. 

Vad Är en Intressekonflikt? 
En intressekonflikt uppstår när våra personliga förhållanden, aktiviteter, förbindelser eller ekonomiska 
intressen påverkar, eller ens verkar påverka, vårt omdöme eller våra skyldigheter att handla för 
företagets bästa. 

Trots att en intressekonflikt kan uppstå ur många situationer innefattar de vanligaste typerna som vi 
träffar på följande:  

• att ha avsevärda ekonomiska eller professionella intressen i en leverantör, säljare, konkurrent, 
distributör eller annat företag som vi strävar efter att göra affärer med 

• att själva ta över Hill-Rom:s affärsmöjligheter, t.ex. genom ett sidoföretag

• att driva eller arbeta med ett företag som konkurrerar eller arbetar med Hill-Rom

• att fatta personalbeslut gällande familjemedlemmar, vänner eller någon som vi har ett 
kärleksförhållande med 

• att engagera vårt företag i ett affärsförhållande med en familjemedlem eller ett företag där en 
familjemedlem har ett avsevärt ekonomiskt intresse

• att delta i externa affärsaktiviteter som konkurrerar med vårt företag eller påverkar vår förmåga att 
ägna lämplig tid och uppmärksamhet till våra tilldelade arbetsuppgifter. 

“VÅR FORTSATTA 
FRAMGÅNG 

BEROR PÅ VÅR 
FÖRMÅGA ATT 

UPPRÄTTHÅLLA 
FINANSIELLA 

RESULTAT 
OCH UPPNÅ 

DE RESULTAT VI 
STRÄVAR EFTER, 

DOCK ALDRIG PÅ 
BEKOSTNAD AV 

VÅR INTEGRITET.”

En intressekonflikt är inte nödvändigtvis oetisk och den utgör inte alltid ett 
brott mot den globala koden. Vi måste alla identifiera potentiella konflikter 
eller antydan till konflikter när de uppstår och påpeka dem för vår chef för att 
garantera en rättvis och snabb lösning. Om du överväger att åta dig en aktivitet 
som skulle kunna skapa intrycket av intressekonflikt måste du meddela din chef 
om aktiviteten och diskutera den med vårt globala kontor för regelefterlevnad 
(Global Compliance Office) när så behövs. 

Kom dock ihåg att offentliggörande i sig inte är tillräckligt. Vi förväntas 
göra det rätta och agera med transparens och integritet tills situationen 
dokumenterats och lösts. Om du är chef och behöver ytterligare 
vägledning om hur man hanterar en potentiell intressekonflikt, kontakta din 
personalavdelningsrepresentant eller vårt globala kontor för regelefterlevnad 
(Global Compliance Office).

Martin, en anställd på Hill-Rom, har arbetat med en av Hill-Rom:s säljare de 
senaste åren. För att tacka Martin för hans hjälp med ett kontrakt inbjöds Martin 
som gäst till en välgörenhetsmiddag. Säljaren hade ett bord reserverat för 
företagsgäster. Martin skulle ingå i gruppen vid säljarens bord. Martin tycker att 
det är ett bra sätt att bevara relationen med säljaren. Är det här en acceptabel 
situation?

Svar : Ja. Martin deltar i välgörenhetsmiddagen tillsammans med andra 
företagsgäster, så inbjudan skulle inte ses som ett försök att påverka Martins 
handlande gentemot säljaren eller på ett orättvist sätt bibehålla säljarens 
affärer. Eftersom säljarens representanter kommer att vara närvarande vid 
middagen, som inte är påkostad, skulle Martin få ett tillfälle att stärka relationen 
med säljaren. Martin bör dock meddela sin chef och vårt globala kontor för 
regelefterlevnad (Global Compliance Office) om hans deltagande i evenemanget.
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FRÅGOR

SVAR

Leverantörer
Vi väljer våra leverantörer baserat på pris, kvalitet, leverans, service, mångfald, rykte och affärsseder. Det 
är viktigt att våra leverantörer delar vårt åtagande att bedriva vår verksamhet med integritet, följer de 
normer som beskrivs i Hill-Rom:s globala uppförandekod för tredje part (Hill-Rom Global Third Party 
Code of Conduct) och noga följer alla gällande lagar och föreskrifter. 

När vi väljer ut eller gör affärer med en leverantör eller potentiell leverantör, måste vi:

• bedriva rättvis och öppen konkurrens

• se till att leverantören är ansedd och kvalificerad

• se till att anlitandet av en leverantör inte leder till en verklig eller skenbar intressekonflikt

• utvärdera och godkänna leverantörer innan vi köper material, komponenter, produkter eller 
tjänster från dem i enlighet med företagets riktlinjer.

Insiderhandel
Vi får aldrig köpa eller sälja Hill-Rom:s värdepapper (t.ex. aktier, optioner eller 
obligationer) eller andra företags värdepapper baserat på “väsentlig icke-offentlig 
information” (s.k. “insiderinformation”) som vi får kännedom om, inklusive som 
ett resultat av vårt arbete på Hill-Rom. Vi får aldrig dela sådan information med 
andra utanför företaget så att de kan dra nytta av väsentlig insiderinformation 
när de köper eller säljer värdepapper i Hill-Rom eller andra företag. 

Vad Är “Väsentlig Icke-Offentlig Information”? 
Generellt sett är det information som inte har offentliggjorts och som rimliga 
investerare skulle anse vara viktig när de beslutar sig för att sälja, köpa eller 
behålla ett företags värdepapper. Information anses endast vara offentlig om 
den har gjorts allmänt tillgänglig för investerare, t.ex. genom vårt företags 
rapporter till USA:s finansinspektion (Securities and Exchange Commission) eller 
i ett pressmeddelande, och om investerare har givits en rimlig tidsperiod för att 
reagera på denna information (vanligtvis två handelsdagar). 

Några exempel på väsentlig insiderinformation är: 

• icke-offentliga finansresultat, t.ex. månads- eller kvartalsinkomst, nettoinkomst eller vinst per 
aktie

• sammanslagningar, förvärv och annan viktig affärsutveckling

• viktiga regelmässiga- eller processhändelser

• utveckling eller lansering av viktiga nya produkter eller återkallande av befintliga produkter. 

Brott mot insiderhandelslagstiftningen är en allvarlig förseelse och kan leda till avsevärd civil- eller 
brottsrättslig bestraffning. Vi måste följa våra riktlinjer för insiderhandel (Insider Trading Policy) 
och kontakta juridikavdelningen för att besvara eventuella frågor innan vi handlar med Hill-Rom:s 
värdepapper. 

Att Upprätthålla Noggrann 
Bokföring och Handlingar
Vi måste registrera och rapportera information så 
att den ger en korrekt och fullständig bild av våra 
affärstransaktioner. Vi får aldrig medvetet skapa eller delta 
i skapandet av ofullständig eller missledande information 
eller på ett felaktigt sätt registrera tidpunkten för en 
händelse eller transaktion. Vi är alla ansvariga för att de 
handlingar vi skapar och bevarar är korrekta samt för att 
följa alla riktlinjer för bevarande av handlingar.

Tillverkning
Vi måste spara alla tillverknings- och 
kvalitetsinspektionshandlingar på ett korrekt och 
fullständigt sätt för att underlätta inspektion, granskning 
och regelmässigt föreskriven rapportering.

Försäljning och Distribution
Vi måste bevara korrekt skriftlig dokumentation av vår 
produktförsäljning och -distribution så att vi kan skapa 
korrekt finansiell rapportering och korrekta finansprognoser.

Ekonomisk Information
Det är viktigt att vi förbereder och underhåller korrekt ekonomisk dokumentation. 

Vi måste lämna fullständig, rättvis, korrekt, läglig och förståelig redovisning i de rapporter som 
vårt företag lämnar in till de ekonomiska tillsynsmyndigheterna samt i företagets övriga offentliga 
kommunikationer. Detta måste göras i enlighet med de allmänt godtagna redovisningsprinciperna 
(Generally Accepted Accounting Principles) och finansinspektionens (Securities and Exchange 
Commission) föreskrifter såväl som annan gällande vägledning i gransknings- och tillsynsfrågor.

Om du får kännedom om att företagets redovisning och handlingar är felaktiga eller missvisande 
måste du genast ta upp frågan med din chef, ditt teams representant för finansiella frågor eller vårt 
globala kontor för regelefterlevnad (Global Compliance Office).

Kvartalsrapporten för Joshs kontor ska lämnas in nästa vecka. Andrea, Joshs chef, 
sa till honom att bokföra ett kontrakt i redovisningen för det här kvartalet trots 
att det inte ska undertecknas förrän nästa månad. Andrea säger att det är viktigt 
att möta målsättningarna för tillfället och att ingen kommer att märka någon 
skillnad. Har hon rätt? Vad bör Josh göra?

Svar: Josh bör inte föra in en felaktig post i Hill-Rom:s redovisning och handlingar. 
Han måste vara helt säker på att vår finansrapportering är korrekt, framför allt 
när det gäller verksamhetsresultatet. Han bör rapportera saken.
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Affärsinformation
Vi respekterar våra konkurrenters och kunders konfidentiella och äganderättsskyddade information. 
Vi får därför bara använda lagliga och etiska metoder för att samla in information om konkurrenter 
och kunder. Vi får samla in affärsinformation från offentliga källor, t.ex. företagshemsidor, publicerade 
artiklar, reklam, offentliga presentationer samt kunder som inte är bundna av sekretesskyldigheter. 
Vi måste också meddela våra representanter, konsulter eller andra affärspartners som samlar in 
information å våra vägnar att de måste följa riktlinjer som liknar Hill-Rom:s när de agerar å våra vägnar. 

Om vi oavsiktligt får kännedom om en konkurrents eller kunds konfidentiella information måste vi 
genast kontakta juridikavdelningen, utan att föra den vidare till annan person, så att lämpliga åtgärder 
kan vidtas.

Vi får INTE
 – försöka inhämta känslig information direkt från en konkurrent

 – ljuga eller ge missvisande fakta när vi samlar in information eller använda hemliga 
metoder vid insamling av information

 – rekrytera anställda med avsikten att komma över konfidentiell information.

Skydd av Immateriell Egendom och Företagsinformation
Vi får inte lämna ut vårt företags immateriella egendom eller konfidentiella affärsinformation till 
personer inom eller utanför företaget såvida de inte har ett legitimt affärsbehov av att känna till sådan 
information och tillstånd först har getts av ledningen. Vi är alla skyldiga att känna till vad som utgör 
konfidentiell information samt att följa alla riktlinjer för att skydda sådan information. 

Vad är Immateriell Egendom?
Patent, handelshemligheter, varumärken, upphovsrätt, designrättigheter, förpackning, 
logotyper, fotografier och videor, personers namn och porträtt samt annan immateriell 
industriell eller kommersiell egendom. 

Vad är Konfidentiell Affärsinformation?
Företagsinformation som inte är offentlig, inklusive ny produktdesign eller nya 
utvecklingsplaner, finansdata och prognoser, affärsutvecklingsplaner, strategiska planer, 
kundlistor, försäljnings- och marknadsföringsdata, prissättning, kund-och leveranskontrakt 
samt lösenord.

Vi måste se till att våra samtal inte hörs av andra, att känsliga dokument är säkra och att våra 
mobila enheter, t.ex. datorer och telefoner, inte går förlorade eller lämnas utan uppsikt. Vår 
skyldighet att bevara konfidentialiteten hos vårt företags immateriella egendom och konfidentiella 
affärsinformation fortsätter efter det att vi lämnar vår anställning på Hill-Rom. 

För mer hjälp om våra skyldigheter gällande Hill-Rom:s immateriella egendom och 
konfidentiella affärsinformation hänvisas du till riktlinjerna för immateriell egendom 
(Intellectual Property Policy), riktlinjerna för konfidentiell information och sekretessavtal 
(Confidential Information and Non-Disclosure Agreements Policy) eller juridikavdelningen. 

Fysiska Tillgångar
Vi måste vara noga med att förebygga stöld, förstörelse 
eller missbruk av Hill-Rom:s fysiska tillgångar, inklusive 
företagets kapital, utrustning, kommunikationssystem 
och anläggningar. Med undantag för tillfälligt personligt 
bruk av kommunikationssystemen får vi endast använda 
företagets egendom i affärssyfte och aldrig för personlig 
eller annan persons vinning. Meddela genast din chef och 
IT-supportavdelningen om du misstänker att företagets 
utrustning eller egendom har tappats bort, förstörts eller 
stulits.
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Elektronisk Användning 
När vi skriver elektroniska meddelanden inser vi att internet är en offentlig plats och att när ett 
meddelande väl har skickats kan det och dess innehåll lätt ändras, förvridas och vidarebefordras utan 
vår kännedom eller tillstånd. Våra kommunikationer måste spegla Hill-Rom:s värderingar, inklusive 
respekt för varandra och våra mångfaldiga perspektiv. För att kunna göra detta, följ dessa principer i 
alla kommunikationer med våra intressenter: 

Följ Rubrikregeln
Skulle det vara acceptabelt om denna kommunikation rapporterades på tidningarnas 
förstasidor? Om svaret är nej, skriv det inte. Kom också ihåg att skriftliga kommunikationer 
generellt sett inte ska innehålla sarkasm, utlopp för ilska eller olämpliga spekulationer.

Överväg Vilket Som är det Bästa Kommunikationssättet
Vilka verktyg är bäst lämpade för ditt meddelande? Beroende på hur komplicerat, 
brådskande och känsligt ett ämne är kan det kräva ett annat kommunikationssätt, t.ex. ett 
telefonsamtal, ett möte, ett e-postmeddelande eller ett snabbmeddelande. 

Bekräfta Vilken Din Mottagare Är
Granska e-postadresser noga och var noga med att använda ”Svara alla”-funktionen. Spara 
interna meddelanden inom Hill-Rom.

Respektera Privatliv och Konfidentialitet
Med undantag för vad som krävs för ditt jobb, lämna endast ut privat eller konfidentiell 
information till personer som är behöriga att känna till denna information.

Vi får aldrig använda internet eller vår e-post i obehöriga, illegala eller oetiska syften, för 
att trakassera eller nedvärdera en person eller grupp eller för att ladda ner suggestivt eller 
uttryckligt sexuellt material. Genom att kommunicera på ett ansvarsfullt sätt hjälper du till 
att skydda Hill-Rom:s och ditt eget rykte. 

Informationssäkerhet
Att bevara säkerheten för all företagsinformation är grundläggande för att 
kunna bibehålla vår konkurrensfördel och uppnå resultat. Vi är alla skyldiga att 
använda Hill-Rom:s nätverk och datasystem på ett etiskt och lagligt sätt. Trots 
att tillfälligt personligt bruk av dessa system kan tillåtas måste vi komma ihåg 
att Hill-Rom förbehåller sig rätten att övervaka vår användning, med undantag 
för när det bryter mot lokal lagstiftning. Vi måste följa alla säkerhetsåtgärder 
och internkontroller för våra informations- och kommunikationssystem. 
Som ytterligare en säkerhetsåtgärd måste vi skydda våra lösenord och andra 
åtkomstkoder genom att följa riktlinjer för skydd av lösenord, inklusive att inte 
uppge dem till någon annan. Vi bör aldrig låta andra, inte ens arbetskamrater, 
använda våra konton.

Programvaran på din dator och andra elektroniska enheter är företagets 
egendom och måste användas i enlighet med licensavtalen. Företagets 
information får inte överföras från din dator till bärbara medieenheter som 
inte godkänts. Alla bärbara medieenheter för lagring av företagsinformation 
måste följa lämpliga krav för kryptering och lösenordsskydd beslutade av 
IT-avdelningen. Kontakta IT-avdelningen om du har några frågor om lämplig 
användning av medieenheter.

Lämplig användning av Hill-Rom:s datorer och informationstillgångar måste följa den globala 
koden och Handbok för anställda i USA (U.S. Employee Handbook). Användning av elektroniska 
kommunikationsenheter måste ske i enlighet med Hill-Rom:s riktlinjer för hantering av 
företagets telekommunikations- och mobila enheter (Hill-Rom Company Telecommunication 
and Mobile Device Management Policy). Se riktlinjerna för informationssäkerhet eller kontakta 
din lokala IT-serviceavdelning för ytterligare information.

Kommunikation med Investerare, Medier och Intressegrupper
Som ett företag måste vi vara entydiga i våra kommunikationer med investerare, analytiker, medier 
och intressegrupper och följa alla gällande lagar och företagsriktlinjer. Vi får inte kommunicera å  
Hill-Rom:s vägnar om vi inte är behöriga att göra detta enligt våra riktlinjer för offentliga 
tillkännagivanden (Public Disclosure Policy). 

Begäran om Information
Om du får en begäran om information om Hill-Rom, kom ihåg följande enkla regler:

• varje begäran från media eller intressegrupper eller om offentligt uttalat stöd från företaget ska 
hänvisas till avdelningen för företagskommunikation (Corporate Communications Department)

• varje begäran från investerare eller analytiker ska hänvisas till vice vd för investerarrelationer (V.P. 
of Investor Relations)

Inledning av Kommunikationer
Inled aldrig kommunikationer å Hill-Rom:s vägnar med media, investerare eller intressegrupper 
om du inte är behörig att göra detta enligt vår policy för offentliga tillkännagivanden (Public 
Disclosure Policy). 
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VÅRA GLOBALA 
SAMHÄLLEN
På Hill-Rom förstår vi att livskraften i de lokala samhällen där vi bedriver verksamhet 
i det långa loppet påverkar företagets hälsa. Vi är därför fast beslutna att delta aktivt 
i våra samhällen. Vi är lyhörda för internationella förändringar och framsteg i och vi 
respekterar de kontroller som inrättats för att skydda den globala marknadsplatsen. 
Vi strävar efter att förbättra de globala samhällen där vi bedriver verksamhet, inte 
bara genom den höga kvaliteten på de produkter och tjänster som vi erbjuder, men 
också genom de bidrag vi gör. På varje plats där vi bedriver verksamhet stöder vi våra 
samhällen, skyddar miljön och bedriver politiska aktiviteter på ett ansvarsfullt sätt.

Sociala Medier 
Internet fortsätter att erbjuda unika möjligheter att lyssna, lära och kontakta interna och externa 
intressenter genom att använda en stor mängd verktyg såsom bloggar, mikrobloggar (t.ex. Twitter®), 
sociala nätverkssajter (t.ex. Facebook® och LinkedIn®), wiki-sajter, foto/videodelningssajter och 
chattrum. 

Vi bör alla använda sociala medier på ett ansvarsfullt sätt för att bygga relationer, för utbildning och för 
samarbete, och vi bör bara använda dem på arbetstid i den utsträckning som det sammanfaller med 
våra arbetsuppgifter. När det gäller ämnen som kanske har anknytning till vårt företag ska du, såvida 
du inte är behörig att uttala dig å Hill-Rom:s vägnar, tydligt klargöra att all kommunikation på sociala 
medier är dina personliga åsikter.

Dessutom är det viktigt att iaktta följande när du använder sociala medier: 

• Kom ihåg att meddelanden som läggs ut på sociala medier är permanenta handlingar som, 
precis som e-post, kan vidarebefordras och ändras utan vårt samtycke.

• Dela aldrig Hill-Rom:s konfidentiella information via sociala medier.

• Respektera uppgifter om dina arbetskamrater, vårt företag och tredje part genom att avstå 
från att lägga ut allmänna och konfidentiella uppgifter, t.ex. namn på anställda eller kunder, 
upphovsrättsskyddade material, insiderinformation eller personuppgifter.

• Respektera andra genom att inte lägga ut eller skicka innehåll som bryter mot den globala 
koden eller riktlinjer, t.ex. diskriminerande eller trakasserande kommentarer eller olämpliga eller 
generande bilder.

• Var tydlig med att dina uttalanden på sociala medier är dina personliga åsikter och att de inte 
representerar Hill-Rom:s åsikter.

• Undvik att göra påståenden om våra produkters användning, säkerhet eller effektivitet som 
inte har godkänts för vidare spridning och undvik att göra uttalanden eller påståenden om våra 
konkurrenters produkter.

• Använd sunt förnuft genom att reflektera över innehåll innan du lägger ut det och överväga 
hur materialet skulle kunna uppfattas och hur det skulle återspegla dig och Hill-Rom om det 
hamnade på tidningarnas förstasidor.

• Kommentera inte och förolämpa inte våra konkurrenter.

Sunt förnuft och gott omdöme bör vägleda oss när vi 
skriver elektroniska meddelanden och använder sociala 
medier, både i deras nuvarande form och de former de 
kan komma att ta sig i framtiden. Om du anser att du har 
sett olämpligt bruk av Hill-Rom-teknik eller elektroniska 
kommunikationer på sociala medier, meddela genast din 
chef och juridikavdelningen.

För ytterligare information, se riktlinjerna för sociala 
medier (Social Media Policy). Om du har några frågor 
om ett inlägg som du har gjort eller planerar att göra, 
kontakta avdelningen för företagskommunikation 
(Corporate Communications).
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Om någon ber om eller erbjuder en muta, favör eller annan olämplig betalning eller fördel, 
rapportera det genast till din chef och vårt globala kontor för regelefterlevnad (Global 
Compliance Office). För ytterligare information, se de globala mutriktlinjerna (Global  
Anti-Corruption Policy).

Förbud mot Underlättande Betalningar 
Vi gör inga underlättande betalningar och tillåter ingen tredje man att göra sådana 
betalningar, oavsett mottagare. En underlättande betalning är en liten betalning som görs 
för att påskynda en rutinåtgärd av en statlig tjänsteman eller myndighet, t.ex. utfärdande av 
licenser eller tillstånd, installation av allmännyttiga tjänster eller behandling av gods i tullen. 

Affärsrelationer med Internationella Tredje Partsrepresentanter
Hill-Rom förlitar sig ibland på andra företag och personer för att representera eller på annat sätt agera 
å våra vägnar i kontakter med hälsovårdsleverantörer eller statliga tjänstemän utanför USA. Vi förväntar 
oss och kräver att våra affärspartners gör ett etiskt åtagande att agera med integritet samt åtar sig att 
efterleva regler och föreskrifter och att följa Hill-Rom:s globala uppförandekod för tredje man (Global 
Third Party Code of Conduct). Uppförandekoden för tredje man beskriver Hill-Rom:s förväntningar och 
krav på distributörer, leverantörer, affärspartners och annan tredje man som registrerar, marknadsför, 
säljer eller levererar Hill-Rom-produkter eller på annat sätt samverkar med statliga tjänstemän eller 
hälsovårdsleverantörer å våra vägnar (”tredje partsrepresentanter”). 

Tjänstefel av en representant för tredje man kan skada Hill-Rom:s rykte och dessutom leda till risk för 
civil- eller brottsrättslig bestraffning. Varje anställd är skyldig att känna sina tredje partsrepresentanter. 
Alla Hill-Rom-anställda som anlitar eller arbetar med en tredje partsrepresentant måste bekräfta 
att denna tredje partsrepresentant har ett gott integritetsrykte och inte verkar vara inblandad 
i olagliga eller oetiska aktiviteter. Såvida inga skriftliga undantag ges av vårt globala kontor för 
regelefterlevnad (Global Compliance Office) måste varje ny tredje man genomgå integritetsrelaterad 

företagsbesiktning i enlighet med de globala riktlinjerna för internationella representanter för 
tredje partsrepresentant (Global Policy on International Third Party Representatives).

Varningsflagga
Det är viktigt att vara på sin vakt mot varningsflaggor när vi arbetar med tredje 
partsrepresentanter. En “varningsflagga” är ett tecken att ett problem föreligger som 
bör hanteras för att lösa frågor som kan antyda att potentiell korruption föreligger. 
Varningsflaggor att vara uppmärksam på inkluderar:

 – en begäran att en provision eller annan betalning görs i kontanter, i ett annat namn eller 
till en adress i ett annat land

 – oförklarade stora utgifter i rese-och underhållningsrapportering

 – krav från en representant på större provision än normalt för en transaktion

 – ett företag som är ett skalföretag eller är strukturerat på ett ovanligt sätt

 – allt som inte känns bra! 

Om du stöter på en varningsflagga i din affärsverksamhet som berör en nuvarande eller 
föreslagen tredje partsrepresentant måste du omgående kontakta Hill-Rom:s globala kontor 
för regelefterlevnad (Global Compliance Office) på “GlobalComplianceOffice@hill-rom.com”.

Samhällsengagemang
Vår mission innebär ett åtagande gentemot de 
samhällen där vi arbetar och bor. Vi accepterar 
socialt ansvar genom ett aktivt medborgarskap 
och omtänksamt givande som en del av 
vårt orubbliga åtagande gentemot de lokala 
samhällen där vi bedriver verksamhet. 

Som en del av vårt åtagande för att skapa 
en bättre värld upprätthåller vi de globala 
lagar som påverkar vår globala affärsmiljö. 
Det garanterar att vi står på rätt sida av lagen 
samtidigt som det belyser vår integritet. 

Mut- och 
Korruptionslagstiftning
Över hela världen bedriver vi vår verksamhet i enlighet med gällande 
mutlagstiftning, inklusive USA:s lag om utländsk korruption (Foreign  
Corrupt Practices Act, “FCPA”), Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 
mutkonventionen (Anti-Bribery Convention), Storbritanniens mutlag (Bribery Act) 
och andra lagar. Hill-Rom:s anställda och andra representanger, distributörer och 
representanter för tredje part förväntas efterleva regler och föreskrifter, bedriva 
sin verksamhet på ett etiskt sätt och undvika ens intrycket av att vara olämpligt.

Hill-Rom har en nolltoleranspolicy gentemot alla former av mutor och korruption. 
Olämpliga incitament rörande statstjänstemän, hälsovårdsyrkesmän (både 
individer och organisationer) och andra aktörer på marknaden, t.ex. statliga och 
privata kunder, konkurrenter och leverantörer, är strängt förbjudna.

Kom ihåg att i vår verksamhet samverkar vi ofta med statliga tjänstemän eftersom 
anställda på regeringsdepartement, tulltjänstemän, statliga rådgivare och alla 
HCP:er som arbetar för statligt ägda eller skötta sjukhus eller andra offentliga 
institutioner räknas som statstjänstemän. Därför gäller mutförbudet med extra 
kraft i vår samverkan med statstjänstemän och HCP:er.

Även om en vägran att delta i korruption leder till affärsförluster måste vi alltid 
komma ihåg att det bryter mot lagen och våra riktlinjer att direkt eller indirekt 
erbjuda, utlova, betala eller ge något av värde till en person eller organisation 
med avsikten att påverka mottagaren så att vårt företag erhåller en otillbörlig 
fördel. 

“VI MÅSTE ALLTID
KOMMA IHÅG

ATT GENOMFÖRA
VÅR VERKSAMHETS
AKTIVITETER PÅ ETT

TILLMÖTESGÅENDE
OCH ETISKT

SÄTT OCH
UNDVIKA ETT 

UPPTRÄDANDE  
SOM ÄR

OANSTÄNDIGHET .”
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FRÅGOR

SVAR

Bojkotter
Vissa länder kräver att säljare bojkottar ett visst land, företag eller person. Vissa krav på bojkott måste 
rapporteras till USA:s regering. Eftersom bojkottlagstiftningen är komplicerad, måste varje begäran om 
bojkott genast rapporteras till juridikavdelningen. Om du har några frågor om handelskontrollriktlinjer, 
kontakta juridikavdelningen.

Penningtvätt och Finansiering Av Terrorism
Hill-Rom är fast beslutet att vara behjälpligt i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Dessa aktiviteter är olagliga över hela världen och det är en fråga som vårt företag tar väldigt allvarligt. 

”Penningtvätt” är den process genom vilken olagliga pengar förflyttas genom det finansiella systemet 
för att dölja alla spår av deras olagliga ursprung. ”Finansiering av terrorism” är en hänvisning till 
destination för och användning av pengar som kan komma från legitima eller kriminella källor. 

Vi måste vara vaksamma när vi handskas med ovanliga eller misstänkta transaktioner. Meddela 
din chef om varje situation som verkar olämplig eller misstänkt. Om du har några frågor, kontakta 
juridikavdelningen.

Världshandelskontroller- och Bojkotter
Vi måste följa de regler som styr exporten av våra produkter och vår teknik från ett land till ett annat 
samt de regler som styr vem vi kan göra affärer med. Vi levererar eller överför ibland våra produkter 
och vår teknik från ett land till ett annat, eller ingår en affärsrelation med en annan organisation. 
Generellt sett, när vi gör det måste de av oss som är ansvariga för internationella operationer 
arbeta nära tillsammans med juridikavdelningen för att förstå och tillämpa våra riktlinjer och 
procedurer gällande handelskontroller. Tre allmänna typer av handelsfråga kan uppstå: sanktioner, 
exportkontroller och bojkotter.

Sanktioner
Förenta staterna och andra länder inför partiella och fullständiga restriktioner på handel med vissa 
länder, organisationer och personer om inte företagen erhåller vissa licenser. Vi måste se till att Hill-
Rom inte levererar produkter eller teknik till, eller gör affärer med, sådana länder, organisationer och 
personer utan att erhålla nödvändiga licenser. 

Exportkontroller
USA och andra länder begränsar export av viss teknik och information om vi inte har den nödvändiga 
licensen, oavsett destination. När vi exporterar produkter och teknik från ett land till ett annat måste vi 
försäkra oss om att vi inte behöver en licens eller att vi har de nödvändiga licenserna. 

Kyle reser till Tyskland för att träffa en potentiell kund. En del av syftet med resan 
är att presentera designen för ny medicinsk utrustning som Hill-Rom planerar att 
tillverka. Kyle har med sig sin bärbara dator, som innehåller produktdesignen och 
en mängd sälj- och marknadsföringsbroschyrer. Vad behöver Kyle känna till när 
det gäller exportlagstiftning?

A. All teknik som Kyle har med sig när han reser internationellt kan ses som en 
export.  

B. Exportkontroller gäller de flesta produkter, programvaror och tekniker såväl 
som varuprover, bärbara datorer och produkthandböcker och måste tas 
med i beräkningarna varje gång som Kyle är ute och reser. 

C. Hill-Rom:s riktlinjer kräver att företagets egendom och teknik fortsätter att 
kontrolleras av Kyle själv och ingen annan under hela resan.  

D. Alla nödvändiga licenser måste inskaffas.  

E. Frågor om artiklar som ligger i handbagaget hänvisas till juridikavdelningen. 

F. Alla ovanstående. 
 

Svar: F.Alla ovanstående.
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Miljöskydd
På Hill-Rom strävar vi efter att uppfylla eller överträffa kraven i alla gällande 
miljölagar, -föreskrifter och -tillstånd. Vi använder också miljömässigt 
sunda förfaranden för att garantera att den omgivande miljön skyddas. 
Miljöföreskrifter kan inkludera regler som styr användning och kontroll 
av reglerade material som kan komma att nå ut i miljön som en del av 
avloppsvatten, luftutsläpp, fast avfall, farligt avfall eller okontrollerat spill. 
Även icke-reglerade material måste hanteras på ett ansvarsfullt och hållbart 
sätt. Många av dessa material kan ha en negativ inverkan på miljön om 
de hanteras på fel sätt genom användning, transport, förvaring eller 
deponering.
 
Vi förväntas förstå och följa miljö-, hälso- och säkerhetsföreskrifter i våra 
dagliga aktiviteter. Om ditt jobb innefattar kontakt med reglerade material 
eller kräver att du fattar beslut om hur olika material ska användas, förvaras, 
transporteras eller deponeras, måste du förstå hur de ska hanteras på ett 
lagligt, ansvarsfullt och säkert sätt. 

Se våra miljöriktlinjer (Environmental Policy) eller våra riktlinjer för hälsa och säkerhet (Health & 
Safety Policy) för ytterligare vägledning. Om du har fler frågor, kontakta chefen för miljö-, hälso- 
och säkerhetsfrågor (Director of Environmental, Health and Safety) eller juridikavdelningen.

Politiska Aktiviteter och Bidrag
När det är lämpligt och lagligt kan vårt företag ge politiska bidrag och välja att engagera sig i politiska 
diskussioner om frågor som påverkar vår verksamhet. 

I USA får vi inte engagera oss i politiska aktiviteter och diskussioner å Hill-Rom:s vägnar om sådana 
aktiviteter inte godkänts av vice vd för regeringsfrågor (V.P. of Government Affairs). Vi får endast ge 

bidrag till politiska val när sådana bidrag är lagliga och i enlighet med våra riktlinjer för politiska 
bidrag (Policy on Political Contributions). 

Internationellt ger vi inga pengar eller tillgång till anläggningar eller tjänster till politiska partier, 
kandidater eller sittande politiker eller folkomröstningskampanjer utan tillstånd från vårt globala 
kontor för regelefterlevnad (Global Compliance Office). 

Vårt företag erkänner och uppmuntrar våra individuella rättigheter att delta i de lokala samhällen där 
vi bor och arbetar. Vi får dock endast delta i politiska aktiviteter på vår egen tid och bekostnad. Vi får 
aldrig använda eller ens ge intrycket av att vi använder Hill-Rom:s namn, tid, medel, anläggningar, 
tillgångar eller andra resurser, direkt eller indirekt, för politiska syften eller bidrag utan uttryckligt 
skriftligt godkännande av vice vd för regeringsfrågor (V.P. of Government Affairs) i USA eller 
godkännande av vårt globala kontor för regelefterlevnad (Global Compliance Office) när det gäller 
aktiviteter utomlands.

Politisk Aktionskommitté
Vårt företag har startat Hill-Rom Holdings, Inc. Political Action Committee (HRPAC). Denna kommitté 
söker bidrag från företagets anställda för att stödja kandidater för USA:s federala regering i enlighet 
med lagen. För ytterligare information om HRPAC, kontakta vice vd för regeringsfrågor (V.P. of 
Government Affairs). 

Efterlevnad av Internationell Konkurrenslagstiftning
Vi når våra resultat baserat på kvaliteten på våra produkter och våra anställda, och aldrig genom 
orättvis affärspraxis. Vi måste följa all konkurrenslagstiftning (kallas ibland antitrustlagstiftning) som 
gäller vårt arbete. Dessa lagar kan variera från marknad till marknad, men de har ett gemensamt syfte. 
De är avsedda att bevara fri och öppen konkurrens och att främja en konkurrenskraftig marknad. 

Underlåtenhet att följa dessa lagar kan få allvarliga och långtgående konsekvenser både för vårt 
företag och för de inblandade personerna. 

Delning av Information
Vi får inte dela kommersiell eller marknadsinformation med våra konkurrenter när det gäller 
prissättning, försäljningsvillkor, kostnader, marknader eller kunder. 

Olagligt Samarbete med Konkurrenter
Vi får inte diskutera eller komma överens med konkurrenter om prissättning, fördelning av marknader 
eller anbudsförfaranden, diskriminering mot kunder eller leverantörer eller på något annat sätt 
koordinera aktiviteter. 

Restriktioner för Kunder och Leverantörer
Vi måste rådfråga och få tillstånd från juridikavdelningen när vi överväger att ingå ett avtal med en 
kund som skulle kunna förbjuda en kund från att köpa produkter från våra konkurrenter. På samma 
sätt måste vi konsultera och få tillstånd från juridikavdelningen när vi överväger att ingå ett avtal med 
en leverantör som skulle medföra restriktioner på leveranser till en av våra konkurrenter. 

För ytterligare hjälp, läs våra antitrustriktlinjer (Antitrust Policy). Om en konkurrent, kund eller 
leverantör skulle försöka diskutera frågor som leder till misstankar om konkurrensbegränsning, 
kontakta genast juridikavdelningen.

Regler för Kontakter med Konkurrenter
Du ska alltid

• vägra att delta i diskussioner eller arrangemang som kan uppfattas som 
konkurrensbegränsande

• kommunicera verkliga eller potentiella konkurrensbegränsande 
diskussioner som du har varit vittne till eller deltagit i till 
juridikavdelningen eller vårt globala kontor för regelefterlevnad  
(Global Compliance Office)

• be juridikavdelningen om råd om du kommer över konfidentiella eller 
äganderättsskyddade uppgifter om Hill-Rom:s konkurrenter.

Du ska aldrig

• dela konfidentiella uppgifter med en konkurrent, inklusive anbud, 
kostnadsförslag eller strategier

• diskutera prissättning, vare sig formellt eller informellt, med en konkurrent

• gå med på, vare sig formellt eller informellt, att fördela marknader eller 
områden.
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Tillkännagivande av Friskrivelser
Friskrivelse från villkor i Hill-Rom:s globala kod måste godkännas i förväg av Hill-Rom:s 
styrelseledamöter eller en lämplig styrelsekommitté. Friskrivelser från Hill-Rom:s globala kod som 
beviljats en tjänsteman eller styrelsemedlem måste genast tillkännages till aktieägarna. 

“VÅRT FÖRETAGS FORTSATTA 
TILLVÄXT OCH FÖRMÅGA ATT 
UPPFYLLA VÅRT ÅTAGANDE 
GENTEMOT PATIENTER ÄR 
BEROENDE AV INTEGRITETEN 
HOS VÅR PERSONAL.”
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Hill-Rom Corporate Offices
130 E Randolph Street, Suite 1000
Chicago, IL 60601
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