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Meddelande från
John Hammergren och Brian Tyler
Kära kollegor,
Vårt företags mission är att bidra till en bättre hälsa för våra kunder och de patienter som de och vi
hjälper. I takt med att vi utökar vår globala närvaro, är det viktigt att komma ihåg att integritet inte
känner några gränser. Vår företagskultur har alltid vilat på att vi gör affärer på ett korrekt sätt – i allt från
läkemedelsdistribution, hälsoinformationsteknik till apoteksdetaljhandel. För att nå långsiktig framgång, måste
vi se till att alltid hålla en hög etisk standard i allt vi gör, överallt där vi verkar.
Vår uppförandekod ger oss viktiga riktlinjer för hur vi ska bemöta kunder, samarbetspartners och varandra.
Uppförandekoden bygger på våra gemensamma principer, ICARE, som ligger till grund för alla våra handlingar
och beslut. Jag vill be dig att ta dig tid att bekanta dig med Uppförandekoden och att du gör ett personligt
åtagande att följa den. Kom ihåg att vårt företags professionella integritet börjar med dig. Om du någon
gång funderar över vad som är det rätta att göra, så får du vägledning i avsnittet ”Hur ska du agera” i
Uppförandekoden.
Jag vill tacka er alla för ert fantastiska arbete med att fullfölja vår mission att bidra till en bättre hälsa för alla.

Vänliga hälsningar
John H. Hammergren
Ordförande och verkställande direktör

Brian S. Tyler
Ordförande, McKesson Europe AG’s styrelse
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ICARE vägleder oss
Allt vi gör styrs av våra gemensamma principer som
vi kallar för ICARE. De utgör en förenande kraft som
knyter oss samman över administrativa, funktionella
och geografiska gränser. De står också för de
värderingar som formar vår företagskultur. Tack vare
dessa gemensamma principer kan vi göra skillnad på
ett positivt sätt för alla vi berör, våra kunder, aktieägare,
i samhället vi verkar och varandra.

INTEGRITET

KUNDEN I CENTRUM

ANSVAR

RESPEKT

EXCELLENS

Vi gör det rätta.

Vi lyckas när våra kunder lyckas.

Vi fattar beslut, stora som små,
med fokus på vad som är både
etiskt rätt och vad som är det
bästa för vårt företag, våra
medarbetare och våra kunder.

Vi har kundernas bästa i
åtanke i allt vi gör. Genom en
exceptionell kundservice och
ett attraktivt kunderbjudande
särskiljer vi oss från
konkurrenterna.

Vi tar personligt ansvar för våra
handlingar och vårt arbete.

Vi möter människor med
respekt och omtanke.

Vi strävar efter ständig
förbättring.

Vi känner ett personligt
engagemang och tar ansvar
– för våra kunder, leverantörer,
kollegor och våra uppdrag.
Vi bygger förtroende med
varandra, våra kunder och vår
omvärld genom att hålla det vi
lovar.

Vi behandlar varandra och
människor i vår omgivning med
värdighet, omtanke, respekt,
uppriktighet och nyfikenhet.
Genom att uppmuntra
olikheter och genom att positivt
uppmärksamma varje individs
bidrag så skapar vi en miljö som
främjar innovation, samarbete
och problemlösning – vilket
bidrar till mervärde för våra
kunder.

Vår resa mot excellens
tar aldrig slut – vi arbetar
ihärdigt med att uppnå högre
kvalitet, säkerhet, effektivitet
och bättre resultat. Vi tar
sikte på framgång, ständigt
sökande efter förbättringar
och innovationer och vi mäter
systematiskt våra framsteg –
allt för att bidra till en bättre
hälsa för våra kunder och vår
omvärld.
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Uppförandekodens
syfte och omfattning
Syfte och omfattning
Vi gör affärer på ett ärligt och etiskt sätt. Därigenom
växer vi som företag och vinner förtroende
hos dem som är beroende av vår verksamhet.
Denna uppförandekod (”Koden”) beskriver de
grundläggande principerna, lokala policyer och
processer som formar vårt arbete. På samma sätt
som ICARE är Koden en förenande kraft för oss alla.
Koden är ett värdefullt verktyg som hjälper oss att
fatta etiska beslut både i vår dagliga verksamhet och
i svåra situationer.
Vi följer de lagar som gäller, överallt i världen där
vi gör affärer. Detta betyder att Koden påverkas av
relevant lokal lagstiftning. Ibland är lokala lagar,
förordningar och policyer antingen mer – eller
mindre – restriktiva än vår Kod. Vi ska alltid följa de
mer restriktiva (strängare) reglerna. Om en konflikt
mellan lokal lag och Koden uppstår ska du alltid
kontakta din Compliance Officer eller den juridiska
avdelningen.

Som medarbetare är det vår skyldighet att läsa och
förstå Koden. Det är även vårt ansvar att känna till
vilken lag och policy som gäller lokalt för vårt arbete.
Koden kan inte täcka in alla typer av situationer som
vi kan stöta på och därför är det viktigt att känna till
vilken lag och policy som gäller lokalt samt att fråga
när vi inte vet. Det är också viktigt att vi berättar
om vi känner till eller misstänker något olagligt eller
oetiskt beteende och/eller brott mot Koden, övriga
lokala policyer eller gällande lagar.

För vem gäller
uppförandekoden?
Denna Kod gäller i alla länder, för alla anställda,
tjänstemän och chefer – oavsett vilken position
eller förordnande man har. Vi försöker alltid hitta
affärspartners som delar våra värderingar och vårt
engagemang för att göra affärer med integritet.

Kom ihåg:
Vi har alla ett ansvar att följa Koden, företagets policyer och vid var tid gällande
lagstiftning. Om någon bryter mot Koden, företagets policyer samt gällande lagstiftning
kan det få allvarliga konsekvenser, som kan innefatta – beroende på lokal lagstiftning
– relevanta disciplinära åtgärder, inklusive avsked. Om du har frågor eller funderingar
avseende någon av de regler, föreskrifter, lokala policyer eller lagar som gäller för ditt
arbete måste du ta upp frågorna med relevant instans före du agerar.
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Vårt grundläggande
ansvar

Vårt grundläggande
ansvar
Vi gör affärer ärligt och med
integritet
Vår Kod – tillsammans med företagets värderingar,
övriga policyer, riktlinjer, rutiner, standarder, gällande
lagstiftning etc. – vägleder oss i svåra situationer.

Fråga dig själv följande:
Är det lagligt och i enlighet med våra
interna policyers?
Speglar mitt handlande ICAREprinciperna om integritet, ansvar och
respekt?
Är jag sanningsenlig och hederlig mot
alla inblandade?
Skulle jag känna mig bekväm om
mitt agerande rapporterades på
nyheterna?

Vårt ansvar att berätta
Det är viktigt att ta upp alla frågor och etiska
problem. Detta gäller även brott mot Koden,
företagets policyer, rutiner och mot gällande
lagstiftning. Om du känner till, eller själv blir ombedd
att begå någon olaglig eller oetisk handling är det
mycket viktigt att du, utan dröjsmål, informerar
lämplig instans om detta. Vi lyssnar och vi tar våra
medarbetares oro på största allvar. Du kan känna dig
trygg med att vi kommer att utreda ärendet snabbt
och grundligt.
Etiska problem kan tas upp i ”god tro”. Detta innebär
att du kan träda fram med misstankar som du tror
är grundade, även om det senare skulle visa sig att
ingen har gjort något fel. Vi tolererar inte någon
form av repressalier mot medarbetare som i god tro
tar upp etiska problem, ställer frågor, eller medverkar
till en utredning

VAD HÄNDER OM ...
Vad händer när jag kontaktar
Ombudsmannen för att
diskutera något etiskt problem
eller ställa en fråga?

Representanten för
Ombudsmannen ser till att
den information du lämnar
vidarebefordras till lämplig
instans för granskning och
uppföljning, beroende på vad
som krävs.

Hur kan andra komma att påverkas
av mina val?
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Hur ska du agera –
Anställda vid McKesson
Du kan ställa en fråga eller ta upp ett etiskt problem genom att kontakta
någon av följande instanser:
• Din chef eller arbetsledare

Du kan ställa en fråga eller ta upp ett etiskt problem genom att kontakta
någon av följande:

• Din Compliance Officer eller Global Compliance and Ethics Office*

• Din chef eller arbetsledare

• Din HR-avdelning eller HR Support Center i USA*

• Din Compliance Officer eller Compliance & Corporate McKesson Europe*

• Koncernens säkerhetsavdelning*

• Din HR-avdelning

• Juridiska avdelningen *

• Den juridiska avdelningen

• McKessons Integrity Line

• Compliance Helpline

McKessons Integrity Line

Compliance Helpline

• McKessons Integrity Line drivs av en oberoende tredje part.

• Till Ombudsmannen kan du vända dig med etiska problem.
Ombudsmannen är en instans som drivs av en oberoende tredje part. Om
du vill kan du vara anonym.

• Integrity Line har öppet alla dagar, dygnet runt, och handläggarna talar
flera språk.
• Vem som helst – inom eller utanför företaget – kan kontakta Integrity Line
för att ta upp ett konfidentiellt problem. Om du begär det, så får du vara
anonym.
• McKessons Integrity Line är tillgänglig via telefon eller på webben.
Webbadressen är: integrity.mckesson.com.
• I USA når du Integrity Line via telefon på 1 877 625 4625. På integrity.
mckesson.com hittar du en lista över lokala avgiftsfria nummer för platser
utanför USA.
• I vissa länder kan lokal lagstiftning begränsa vilka typer av problem
som får tas upp via McKessons Integrity Line. Mer information finns
på integrity.mckesson.com. Om du vill rapportera någon annan fråga,
kan du kontakta din närmaste chef, HR-avdelningen eller den juridiska
avdelningen i ditt land.
*Specifik kontaktinformation finns på McKNet.
4

Hur du ska agera – Anställda vid Admenta
Sweden AB/LloydsApotek (som ingår i
McKesson Europe)

• Ombudsmannen har öppet alla dagar, dygnet runt, och handläggarna
talar flera språk.
• Du når Ombudsmannen på telefon 00800 – OMBUDSMAN eller 00800
– 66283762 (avgiftsfritt från alla länder där McKesson Europe har
verksamhet) och även via fax: +49 (0)521 557 333 44, eller via e-post:
ombudsman@thielvonherff.com.
• I vissa länder kan lokal lagstiftning begränsa vilka typer av problem som
får tas upp via Ombudsmannen. I sådana fall, kan du kontakta de övriga
instanser som nämns ovan när du behöver ta upp ett etiskt problem.
* Specifik kontaktinformation finns på McKNet Europe.

Samarbeta avseende
utredningar

Chefers ansvar – föregå med
gott exempel

Vi utreder skyndsamt alla problem som kommer
till vår kännedom. Det är därför viktigt att alla
inblandade tillhandahåller den information som
efterfrågas avseende utredningar som görs av
företaget. Se till att den information du ger alltid
är korrekt och att du aldrig lämnar osanna eller
vilseledande uppgifter – eller uppmuntrar någon
annan att göra det.

Chefer har ett särskilt ansvar att alltid föregå
med gott exempel genom att uppvisa och
uppmuntra till ett korrekt etiskt beteende. Detta
är en grundläggande del av ledarrollen. Som chef
förväntas du ha regelbundna samtal med dina
anställda om vikten av integritet på arbetsplatsen.
Tänk alltid på följande:

Myndigheter kan komma att begära information
från eller om företaget. Om du blir kontaktad av
en utomstående utredare ber vi dig att omgående
kontakta den juridiska avdelningen eller din
Compliance Officer.
Om den juridiska avdelningen, din Compliance
Officer eller din chef meddelar dig att dokument
som du har i din ägo är föremål för en rättstvist
eller behövs för en utredning, måste du följa de
instruktioner du får och bevara dessa dokument. Du
får inte under några omständigheter förstöra, dölja
eller på något sätt ändra på eller i dessa handlingar.

Kom ihåg:
Om du tror att du, eller någon
du känner inom företaget, har
upplevt repressalier, ska du
omedelbart rapportera detta
till någon av de instanser som
listas i avsnittet ”Hur du ska agera” i enlighet
med denna Kod.

• Se till att du känner väl till, förstår och främjar
Koden så väl som våra interna policyer.
• Föregå med gott exempel genom att själv
uppträda etiskt och korrekt.
• Se till att dina medarbetare vet att de kan komma
till dig med frågor och problem och att du lyssnar
och agerar på lämpligt sätt.
• Utdela aldrig repressalier mot någon anställd för
att i god tro tar upp ett etiskt problem.
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Vi levererar värde till marknaden – utan
att kompromissa med våra värderingar

Vi levererar värde till marknaden – utan att
kompromissa med våra värderingar
Ärlig marknadsföring och
försäljning

Kvalitet på produkter och
tjänster

Vårt sätt att marknadsföra och sälja våra produkter
och tjänster är en återspegling av våra värderingar.
Detta är viktigt för vår framgång. Det är viktigt
att du har följande normer som ledstjärna vid all
marknadsföring och försäljning.

Vårt företag har byggt upp ett renommé för tjänster
och produkter som säkra och av exceptionell kvalitet.
För att slå vakt om detta renommé uppfyller vi
olika kvalitets- och säkerhetsrelaterade standarder.
Självklart följer vi även lagar och regler, samt
interna rutiner som syftar till att säkerställa en
säker hantering, distribution och tillverkning av våra
högkvalitativa produkter.

• Representera dig själv och företaget med
integritet för att skydda och behålla vårt
renommé som en pålitlig organisation.
• Gör inga påståenden om företagets produkter och
tjänster som inte är sanningsenliga och korrekta.
• Framhäv fördelarna med våra egna produkter
och tjänster istället för att nedvärdera våra
konkurrenters.
• Använd inte vilseledande eller otillbörligt
jämförande reklam.

Vi kräver även att våra leverantörer tar ansvar för att
säkerställa kvaliteten på de produkter och tjänster
som de levererar till oss. Om du ser något som
kan äventyra vårt renommé, ska du omedelbart
rapportera detta, se avsnittet ”Hur du ska agera” i
enlighet med denna Kod.
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Marknadsföring och
försäljning till vårdpersonal
Vi respekterar integriteten i förhållandet mellan
patienter och vårdgivare och de beslut som de fattar.
Det är också vår övertygelse att alla som betalar
för hälsovårdsprodukter och -tjänster har rätt till
full valuta för sina pengar. För att säkerställa detta
finns det många lagar som syftar till att skydda mot
bedrägeri, slöseri och missbruk inom vården. Vi följer
dessa lagar genom att inte erbjuda något av värde,
såsom gåvor eller underhållning, som på ettotillbörligt
sätt kan påverka vårdpersonalen i deras beslut.
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När vårdpersonal levererar tjänster till oss, erbjuder
vi dem marknadsmässig ersättning för deras arbete
och tar hänsyn till alla lokala lagkrav. Vi säkerställer
att våra beslut att köpa tjänster från vårdpersonal
och de ersättningar som vi betalar för dessa tjänster,
inte syftar till att otillbörligt påverka vårdpersonalen i
deras inköpsbeslut.
För mer information; tala med din Compliance
Officer eller kontrollera vilka policyer som gäller i ditt
land.

Kom ihåg:
Sådant som är godtagbart
i en privat kommersiell
verksamhet kan vara
oacceptabelt i kontakter
med vårdpersonal eller
kunder i offentlig verksamhet och kan
variera beroende på nationell lagstiftning
och rättsskipningsområden. De lagar och
regler som gäller för den här typen av
verksamheter är komplexa och kan involvera
flera olika tillsynsmyndigheter. Kontrollera
vilken policy och lagstiftning, beträffande
specifika beloppsgränser och krav gällande
aktiviteter och relationer med vårdpersonal
och kunder i offentlig verksamhet, som gäller i
ditt land och anpassa ditt handlande därefter.
Kontakta din Compliance Officer eller den
juridiska avdelningen om du önskar ytterligare
information.

VAD HÄNDER OM ...
Kan jag bjuda en potentiell
kund på lunch?

Det kan finnas lagstadgade
begränsningar gällande
vilka måltider och vilken typ
av underhållning som vi får
erbjuda vårdpersonal och
andra affärskontakter. Vi vill
dessutom undvika misstankar
om otillbörlig påverkan av
den potentiella kunden. För
mer information, tala med
din Compliance Officer eller
kontrollera vilka policyer som
gäller i ditt land.

Marknadsföring och
försäljning till kunder i
offentlig verksamhet
Vi är stolta över vår förmåga att konkurrera på
rättvisa villkor när vi erbjuder våra produkter och
tjänster till kunder i offentlig verksamhet, vare sig
dessa kunder är statliga, regionala eller kommunala.
Det finns många lokala lagar som syftar till att
bevara integriteten i offentliga upphandlingar. Dessa
lagar täcker allt från att söka nya affärsmöjligheter,
lämna anbud, förhandla avtal, utveckla relationer
med offentliganställda, korrekt registrering och
rapportering av nödvändig information, till
rekrytering av före detta offentliganställda.

Kom ihåg:
Vi spelar en särskild roll när
det gäller att upprätthålla
integriteten i leveransen
av hälsovårdsprodukter
och -tjänster till kunder i
offentlig verksamhet. Det är viktigt att vi fullt
ut efterlever alla tillämpliga lagar, föreskrifter
och befintliga lokala policyer i samtliga
kontakter med offentliga myndigheter och
offentliganställda.

I alla delar av vår verksamhet som berör kunder
i offentlig verksamhet, är vi noga med att följa
företagets gällande lokala policyer och lagar som
syftar till att förhindra otillbörlig påverkan eller
missbruk. Till exempel finns det begränsningar
när det gäller att erbjuda gåvor, måltider och/
eller underhållning till offentliganställda. För mer
information, tala med din Compliance Officer eller
kontrollera vilka policyer som gäller i ditt land.
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Anti-korruption
Vi tolererar inte korruption eller mutor som
affärsmetod, varken av våra medarbetare eller av
tredje part som utför uppdrag för vår räkning. På
många av de platser där vi verkar, kan vi omfattas av
flera olika lagar mot korruption och mutor.
Vi lovar, erbjuder eller överlämnar aldrig ”något av
värde” till vare sig offentliganställda eller anställda/
representanter för våra kommersiella affärspartners
i privat verksamhet, i syfte att otillbörligt påverka
deras beteende. Vi tar inte heller emot någonting
av värde, som skulle kunna uppfattas som otillbörlig
påverkan av vårt beteende.
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Vi förväntar oss även att våra affärspartners och
andra tredjepartsaktörer som utför uppdrag för
vår räkning följer alla lokala lagar och förordningar
mot korruption och mutor. Detta inkluderar även
tredje part som kan ha samröre med kunder eller
offentliganställda för vår räkning.
Du får aldrig anlita någon tredje part för att utföra
något som inte skulle vara tillåtet för oss enligt
denna Kod. Du får heller aldrig anlita en konsult eller
tredje part som du misstänker kan försöka erbjuda
mutor eller delta i korrumperade verksamhet. Om du
planerar att anlita en tredje part som kan komma att
ha kontakt med en kund eller offentliganställd för vår
räkning ska du tala med din Compliance Officer eller
kontrollera vilka policyer och lagar som gäller i ditt
land.

Kom ihåg:
”Något av värde” är en vid
tolkning och kan exempelvis
inkludera kontanter, gåvor,
måltider, underhållning,
resekostnader, donationer till
välgörande ändamål, lån, anställningar m.m.

Nyckelbegrepp
En ”offentliganställd” är en bred
definition och innefattar mer än bara
personer som är valda till offentliga
ämbeten. Det kan även innefatta
anställda i statliga, regionala och kommunala
myndigheter, internationella organisationer
eller offentliga företag, t.ex. läkare på ett
offentligägt sjukhus eller professorer vid ett
statligt universitet. Begreppet omfattar även
domare, representanter för hälso- och/eller
tillsynsmyndigheter och anställda vid försvaret
– kort sagt alla anställda inom den offentliga
sektorn. Representanter för politiska partier
eller kandidater till offentliga ämbeten kan
också vara att betrakta som offentliganställda.

VAD HÄNDER OM ...
Du är på en branschmässa. En
säljare från en konkurrent, som
är verksam inom ditt område,
bjuder dig på lunch för att
diskutera en affärsmöjlighet
som kommer att ”gynna bägge
parter”. Vad ska du göra?

Innan du svarar på inbjudan,
ska du ta kontakt med den
juridiska avdelningen eller
din Compliance Officer för
vägledning.

Konkurrera rättvist
Vi värdesätter en marknad där vårt företag
konkurrerar genom att sälja förstklassiga tjänster
och kvalitetsprodukter till rimliga priser. Lagarna
på många av de platser där vi verkar syftar till
att skydda och upprätthålla en rättvis och öppen
konkurrens. Enligt dessa lagar får du inte diskutera,
samordna, eller avtala med någon konkurrent om
fasta priser, uppdelning av affärsmöjligheter eller
områden, dela eller ”fixa” anbud, vägra att handla
med (eller bojkotta) en leverantör eller kund, eller
på annat sätt begränsa distributionskanaler på ett
olagligt sätt.
Se till att du känner till vilka policyer och lagar
som gäller i ditt land. Rådgör med den juridiska
avdelningen om något du gör skulle kunna väcka
misstanke om att vårt företag agerar på sätt som
skulle kunna snedvrida konkurrensen. Du bör också
konsultera den juridiska avdelningen innan du går
med i någon branschorganisation eller liknande, eller
diskuterar ett joint venture (oavsett om det är med
en konkurrent, kund eller leverantör).
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Information om konkurrenter
Vi värdesätter en rättvis och öppen konkurrens och vi
inhämtar endast information om våra konkurrenter
på laglig och etisk väg. Exempelvis inhämtar vi
inte information om våra konkurrenter genom
bedrägeri, manipulation, eller genom att lämna
falska uppgifter. Om en ny medarbetare kommer
till oss från en av våra konkurrenter, så välkomnar
vi personens kompetens, men försöker inte ta reda
på konfidentiell information om personens tidigare
arbetsgivare.
Om du har frågor eller funderingar kring
konkurrensinformation kan du kontakta den
juridiska avdelningen eller din Compliance Officer för
vägledning.

Bidrag till politiska partier
Vi värdesätter ett system där var och en av oss
är fria att uttrycka våra politiska åsikter. På vissa
platser kan lagar eller interna policyer innebära
att medarbetares eller deras familjers bidrag till
politiska partier tillskrivs företaget. Sådana bidrag
kan därför vara begränsade eller belagda med
rapporteringskrav. Detta är en av flera orsaker till
att det är viktigt att du inte utnyttjar företagets tid
eller resurser för dina privata politiska aktiviteter. Du
får inte uppge, eller ens antyda, att företaget kräver,
vägleder, eller stöder dina privata politiska aktiviteter.
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I Europa lämnar vi som företag aldrig politiska
donationer. Företaget arbetar emellertid med att
föra fram våra åsikter, i frågor som kan påverka vår
verksamhet eller våra kunder, till regeringar och
politiska ledare på ett lämpligt, transparent och
effektivt sätt.
Det kan finnas lagstiftning på EU-nivå, samt
nationell och lokal nivå, som syftar till att förhindra
otillbörlig påverkan av offentliganställda eller
begränsa företagets deltagande i den politiska
processen. Sådana lagar medför att var och en
som avser att försöka påverka offentliganställda
måste registrera sig som lobbyist vilket även kan
innefatta rapporteringskrav för dem som sysslar
med lobbyverksamhet. För att efterleva dessa lagar
kräver företaget att du meddelar Public Affairs
eller din lokala juridiska avdelning, innan du för
företagets räkning vidtar några som helst åtgärder
i syfte att påverka en offentliganställd, vare sig
direkt eller indirekt, eller genom muntlig eller skriftlig
kommunikation.

Internationell handel
Vi värdesätter vår förmåga att anskaffa och
distribuera kvalitativa produkter och tjänster i
länder runt om i världen. För att skydda och främja
en säker och rättvis internationell handel, finns
det på många av de platser där vi verkar lagar
som reglerar när, var och hur vi kan importera och
exportera våra produkter. Dessa lagar, som också
kan beröra relaterad licensiering och registerföring
samt embargon och internationella bojkotter, är
mycket komplexa. För mer information, tala med din
Compliance Officer eller kontrollera vilka policyer som
gäller i ditt land.
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Vi behandlar andra
med respekt

Vi behandlar andra
med respekt
Förebyggande av trakasserier
på arbetsplatsen
Vårt mål är en arbetsplats där det inte förekommer
trakasserier. Trakasserier kan te sig mycket olika
beroende på omständigheterna. Oavsett vilket
uttryck de tar blir resultatet desamma - en
arbetsplats som är kränkande, hotfull och obehaglig
- det kommer vi inte att tolerera.
Den gängse definitionen av trakasserier inkluderar
både verbala, fysiska, visuella och skriftliga
handlingar. I vissa länder kan även mobbning utgöra
trakasserier. Några exempel på trakasserier kan vara:
• olämpliga, förnedrande eller kränkande skämt,
kommentarer eller annan kommunikation;
• oönskad fysisk kontakt;
• hot;
• sexuellt suggestiva visuella bilder, uttalanden eller
handlingar.

Alla som bevittnar eller utsätts för någon form av
trakasserier bör omgående rapportera detta. Frågor
och problem som gäller trakasserier kan tas upp
med de instanser som listas i avsnittet ”Hur ska du
agera”. Vårt företag tolererar inte repressalier mot
någon som tar upp ett problem i god tro.

För mer information, tala med din HR-avdelning eller
kontrollera vilka policyer och lagar som gäller i ditt
land

VAD HÄNDER OM ...
Vad gör jag om en kollega gör
mig illa till mods genom att
regelbundet röra vid min axel
när hen går förbi och säger
”hej”?

Om du inte känner dig bekväm
med hens agerande, kan du
prata med din kollega och
be hen att sluta. Om det inte
fungerar, eller om du inte vill
prata direkt med din kollega,
kan du kontakta någon av de
instanser som listas i ”Hur ska
du agera” och be om hjälp.
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Mångfald och
icke-diskriminering
Vi erbjuder en balanserad arbetsmiljö som präglas
av mångfald. Detta uppnår vi genom att erbjuda
alla våra anställda samma möjligheter och behandla
alla med värdighet och respekt, oavsett om vi har
olika åsikter eller erfarenheter. Vi arbetar tillsammans
för att skapa en arbetsplats som är respektfull,
inkluderande och produktiv.

Alla vinner på att vi kan locka de bästa och
skickligaste förmågorna i vår bransch. Detta innebär
att vi fattar alla beslut som rör anställningar
(exempelvis nyanställning, uppsägning, befordran
och förflyttning) baserat på individuella meriter.
Vi diskriminerar inte någon i strid mot gällande
lagstiftning.
Om du önskar ytterligare information, kontrollera
vilka policyer som gäller i ditt land.

Företagets samhällsansvar
(CSR)
Vårt åtagande att ta ansvar för vårt samhälle är
grundläggande när det gäller att skapa hållbara
värden, både för vår omvärld och för vårt företag. Vi
är tacksamma för vår möjlighet att ge något tillbaka
till de samhällen där vi verkar. På många platser
stöder våra CSR-program olika former av program,
som bidrar till ett sundare samhälle, stärker våra
anställdas engagemang och hälsa – samt bidrar
till en bättre hälsa för alla. Vi strävar efter att göra
affärer med företag som delar våra värderingar, vilka
uttrycks genom ICARE-principerna.
Vi gör vad vi kan för att bevara och skydda vår
miljö och vi är fast beslutna att följa all tillämpliga
miljölagstiftningar.
Vetskap och information om alla slags faktiska eller
potentiella miljö-, hälso- eller säkerhetsproblem, eller
överträdelser av policyer inom dessa områden, ska
du omedelbart rapportera till din chef eller till någon
av de instanser som listas i avsnittet ”Hur du ska
agera”.
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En säker arbetsplats

Förebyggande av våld på arbetsplatsen

Missbruk på arbetsplatsen

Vårt mål är att erbjuda en säker, skyddad och riskfri
arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser, världen över.
Säkerhet är allas ansvar – vi måste alla hjälpas åt att
belysa förhållanden eller verksamheter som bidrar till
en osäker arbetsplats och se till att detta rapporteras
på lämpligt sätt. Om du behöver mer information,
kontrollera vilka policyer som gäller i ditt land.

I en säker arbetsmiljö förekommer inga former av
våld, vare sig det gäller verbala eller fysiska hot,
försök att skrämmas, missbruk av sin ställning eller
ren fysisk misshandel. Vi tolererar inga former av
våld på vårt företag. Om du blir vittne till våld mellan
kollegor eller tredje part som utför uppdrag för oss,
ska du omedelbart rapportera detta. Om situationen
eskalerar och det föreligger ett hot mot din eller
andras omedelbara säkerhet, ska du i första hand
kontakta de lokala myndigheterna.

Vi måste alla hjälpas åt att skapa en trygg
arbetsplats. Vi gör detta genom att varje dag göra
vårt bästa när vi kommer till jobbet. Vi kan inte göra
vårt bästa om vi är påverkade av droger eller alkohol.
Alkohol och droger försämrar vårt omdöme och vår
motorik och till följd därav utsätter vi våra kollegor,
kunder och andra för fara.
Under godkända företagsevenemang, eller vid
särskilda tillfällen, kan vi dricka måttliga mängder
alkohol. Vi förväntas dock alltid uppföra oss
ansvarsfullt och professionellt i dessa sammanhang.
Vi får inte olagligt inneha, använda eller sälja droger
eller alkohol medan vi utför vårt arbete, eller på
företagets ägor.
Om du behöver mer information, kontrollera vilka
lokala regler som gäller i ditt land.
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Sekretess
Patient- och konsumentinformation
Det är av största vikt att vi skyddar personuppgifter
och hälsoinformation. Komplex lagstiftning styr på
vilket sätt sjukförsäkringsinstanser, apotek, sjukhus
och andra enheter som berörs kan få tillgång till,
använda eller lämna ut patienters personuppgifter
och andra särskilda uppgifter. Du får endast
använda, lagra eller lämna ut sådana uppgifter
om det är nödvändigt, om du har specifikt tillstånd
att göra detta inom ramen för dina officiella
arbetsuppgifter samt om det sker i enlighet med alla
tillämpliga lagar och företagets policyer.
Om du önskar ytterligare information, kontrollera
vilka policyer som gäller i ditt land.
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Information om medarbetare
De personer i företaget som har tillgång till
medarbetarnas personuppgifter måste vara särskilt
noga med att begränsa åtkomsten till enbart sådana
personer inom företaget som har ett legitimt behov
av dessa uppgifter. Vi har ansvar för att värna om
sådana uppgifter på lämpligt sätt, både under
vår anställning och efter att vi lämnat företaget.
Om du får kännedom om något fall där personlig
information om någon medarbetare har, eller
felaktigt kan ha, lämnats ut ska du omedelbart
kontakta din Compliance Officer och informera om
detta.

Kom ihåg:
Vi respekterar varandra
genom att skydda personlig
information om de kollegor vi
möter i vårt arbete. Personlig
information om medarbetare
får endast användas för sitt avsedda syfte och i
enlighet med tillämpliga lagar.
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Vi gör affärer
med integritet

Vi gör affärer
med integritet
Intressekonflikter
Att göra affärer med integritet innebär att undvika
aktiviteter relationer och situationer som kan skapa
faktiska eller potentiella intressekonflikter, eller
misstanke om sådana konflikter. En intressekonflikt
uppstår när privata intressen, relationer eller
aktiviteter inverkar på eller kan inverka på vår
professionella objektivitet eller lojaliteten mot vår
arbetsgivare. Vi ska alltid, när vi utför vårt arbete,
sätta företagets intressen före våra privata intressen.
Intressekonflikter kan uppstå i många olika
situationer. Det kan vara om man – utöver sin roll
i företaget – exempelvis är medlem i en styrelse,
har någon annan anställning, driver eget företag,
eller arbetar på konsultbasis. Detta kan leda till
intressekonflikter beroende på vilken aktör eller
organisation man har samröre med. Vi kan inte
lista alla tänkbara situationer, men nedan följer
några vanliga exempel på faktiska eller möjliga
intressekonflikter:

• Arbeta med eller ha samröre med, eller
betydande ekonomiska intressen i, ett företag eller
organisation som verkar i hälsovårdsbranschen,
eller någon av företagets leverantörer, kunder eller
andra affärspartners.
• Vara chef över, eller ha ansvar för att anställa, en
familjemedlem.
• Ge eller ta emot gåvor, måltider eller
underhållning i situationer där dessa förmåner
skulle kunna uppfattas som otillbörlig påverkan av
vårt omdöme eller vår lojalitet mot företaget.
• Alla affärsrelationer mellan din arbetsgivare/
företaget och dig eller någon i din familj, (t.ex.
joint ventures, partnerskap, personliga lån, osv.).
• Att kringgå dessa etiska regler genom att agera
genom en släkting eller annan part (t.ex. en
makes företag, investeringar i någon annans
namn osv.).
Det bästa sättet att hantera en intressekonflikt är
att göra det innan den uppstår genom att informera
om situationer som kan utgöra eller uppfattas som
intressekonflikter.
För mer information, tala med din Compliance
Officer eller kontrollera vilka policyer som gäller i ditt
land.
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Affärsförbindelser med familj
och vänner
Vi kan hamna i en situation där exempelvis vår
partner, ett barn, en förälder eller släkting arbetar
för en konkurrent, leverantör eller kund (eller har en
betydande ägarandel i ett sådant företag). Även
om sådana situationer i sig är tillåtna, kräver de
att vi är extra noga med säkerhet, sekretess och
intressekonflikter.
Mer specifikt bör du inte vara involverad i eller
försöka påverka anbudsförfaranden, förhandling
eller avtalsprocesser mellan vårt företag, dig själv,
en familjemedlem, en nära vän eller arbetsgivare till
någon sådan person. Även blotta misstanken om en
intressekonflikt kan skapa problem, även om du har
handlat helt korrekt. För att undanröja alla tvivel eller
misstankar, ska du informera din chef om sådana
specifika situationer.

Familjeband
I vårt arbete får vi inte ha inflytande över en annan
medarbetare som tillhör vår familj. Att ”ha inflytande
över” innefattar, men är inte begränsat till, att vara
ansvarig för eller lämna underlag för personens
rekryteringsprocess, prestationer eller ersättningar.
Om en sådan situation – eller risk för sådan
situation– uppstår, ska du tala med din chef eller din
Compliance Officer för att få vägledning.
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Gåvor och underhållning
I vissa kulturer kan utbyte av gåvor eller
underhållning vara ett brukligt sätt att bygga upp
goda affärsrelationer. Man bör dock vara försiktig,
då gåvor eller underhållning som mottas eller
erbjuds i en affärsrelation kan leda till att situationen
uppfattas som olämplig eller som en intressekonflikt,
även om ingen sådan föreligger.
Exempelvis ska vi inte ta emot gåvor eller
underhållning från representanter för företag med
vilka vi har pågående förhandlingar (oavsett om
det är nya avtal eller avtal för omförhandling) eller
utvärdering av anbud och liknande.
Vi får inte begära gåvor, måltider, underhållning
eller annat av värde, från leverantörer eller
andra affärsrelationer, vare sig till oss själva,
till våra familjemedlemmar eller vänner. Det är
aldrig lämpligt att begära sådana förmåner i
affärssammanhang.

Riktlinjer för godtagbara gåvor, måltider och underhållning
En godtagbar affärsförmån ska uppfylla följande kriterier:
• Kan inte uppfattas som ett försök att påverka ett affärsbeslut
• Gör inte att vi framstår som partiska
• Har ett rimligt värde
• Består inte av kontanter eller motsvarande
• Har inte begärts av dig eller en medlem av ditt team
• Förekommer i en miljö som är lämplig för affärsdiskussioner
• Skulle inte genera eller skada vårt företag om den offentliggjordes.
Kontrollera vilka policyer som gäller i ditt land, inklusive om det finns några specifika gränsvärden att ta
hänsyn till. Kontakta din Compliance Officer om du är osäker på om det skulle vara lämpligt att ge eller ta
emot en gåva, måltid eller underhållning.

Kom ihåg:
Vi ska alltid, som ett minimum, avstå från att ta emot gåvor eller andra förmåner som
kan påverka, eller uppfattas som att de kan påverka, något affärsbeslut. Ta endast emot
eller erbjud affärsförmåner om de är enstaka företeelser, av ringa värde, inte ger upphov
till någon känsla av förpliktelse eller kan uppfattas som olämpliga.
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VAD HÄNDER OM ...
En säljare från en stor ITleverantör som jag har kontakt
med har bjudit mig på lunch.
Kan jag tacka ja till hens
erbjudande?

Konfidentiell information
I vårt arbete kan vi få tillgång till konfidentiell
information – om vårt företag, affärspartners och
kunder.
Generellt sett är konfidentiell information all
information som inte är offentlig, inklusive våra
affärshemligheter, immateriella rättigheter samt
information om våra kunder och affärspartners.
Nedan följer några exempel på konfidentiell
information:

Ovanstående och andra typer av konfidentiell
information bör endast delas med kollegor som har
ett legitimt behov av informationen, som känner
till att den är konfidentiell och som har behörighet
att få del av informationen. Om du behöver
lämna ut konfidentiell information till en befintlig
eller potentiell affärspartner, måste du se till att
mottagaren undertecknar ett sekretessavtal, innan
du lämnar ut informationen. Kontakta den juridiska
avdelningen om du behöver ett sekretessavtal.

• Prisinformation
• Finansiell information

Kontrollera att restaurangens
prisnivå inte är för hög, att det
finns ett legitimt affärsändamål
för lunchmötet och att måltiden
uppfyller alla de kriterier som
anges i riktlinjerna/guideline
för gåvor, måltider och
underhållning samt i den här
Koden. Var noga med att inte
ge intryck av att vårt beslut
går att ”köpa”. Kontakta din
Compliance Officer om du
behöver vägledning.
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• Teknisk information
• Utformning och design av utrustning
• Produktkostnader
• Tekniska processer
• Försäljnings- och marknadsföringsstrategier
• Produktegenskaper och funktioner
• Produktutvecklingsplaner
• Kundlistor

Kom ihåg:
Du får inte lämna ut
konfidentiell information till
någon utanför företaget utan
att följa företagets rutiner för
detta. Detta omfattar bland
annat konsulter, distributörer, tillfälliga resurser,
leverantörer, andra affärspartners och kunder.

Bokföring, dokumentation och
finansiell rapportering
Vårt företag är beroende av finansiell och annan
affärsrelaterad dokumentation som vi producerar
varje dag och som ligger till grund för viktiga
affärsbeslut. Det är mycket viktigt att du säkerställer
att all dokumentation som du producerar (oavsett
hur oviktig den kan verka) är fullständig, korrekt
och aktuell. Vi följer alltid god redovisningssed i
upprättandet av vår bokföring och dokumentation.

Nyckelbegrepp
”Dokumentation” definieras här
som all registrerad information, i alla
slags format (t.ex. på papper eller
i elektronisk form), som företaget
producerar eller tar emot och som måste
bevaras och förvaltas av affärsrelaterade,
operativa, rättsliga, reglerande och/eller
historiska skäl i syfte att dokumentera
eller presentera bevis för företagets beslut,
handlingar och/eller transaktioner.

De lagar och regler som styr vårt arbete globalt,
kräver att vi upprätthåller en sanningsenlig och
korrekt redovisning och dokumentation. Hur korrekt
vår redovisning och dokumentation är, avgör
även kvaliteten på de finansiella rapporter som vi
lämnar till myndigheter och som vi gör tillgängliga
för allmänheten. Vi strävar efter att alltid lämna
fullständiga, rimliga, korrekta och begripliga
upplysningar, utan onödigt dröjsmål.

Avtal
Vi är noga med att följa företagets processer och
rutiner för tecknande av avtal. Nedan följer några
exempel på hur vi kan göra detta:
• Utlova inte något avtal, betalning eller annan
förpliktelse såvida du inte har behörighet att göra
detta.
• Säkerställ att alla avtal är fullständiga,
skriftliga och vederbörligen godkända, dvs. har
granskats av företagets juridiska avdelning och
ekonomiavdelning, beroende på vad som är
brukligt. Träffa inte affärsavtal som inte uppfyller
våra normer.
• Använd inte tilläggsavtal etc. i syfte att undvika
skatter, eller någon annan metod som inte är
förenlig med våra riktlinjer.
• Följ företagets avtalsprocesser och -rutiner samt
delegationsordning.
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Bevara dokumentation

Insiderhandel

Företaget handhar och bevarar dokumentation på
sådant sätt att vi skyddar informationens integritet.
Vi följer företagets policyer och gällande lagar för
att säkerställa att vår dokumentation alltid är giltig,
korrekt, tillgänglig, fullständig, säker, effektiv och
uppfyller alla regelkrav.

Vi är stolta över att kunna erbjuda företagets aktier
på en rättvis och öppen marknad. Att handla med
aktier samtidigt som man besitter viktig och ickeoffentlig information är olagligt och innebär en
överträdelse av vår policy mot insiderhandel. Om
du gör detta riskerar du, och andra inblandade,
disciplinära åtgärder samt eventuella civilrättsliga
eller straffrättsliga påföljder. Det är även förbjudet
att lämna insiderinformation – om företaget eller
dess leverantörer, kunder eller andra parter – till
andra. Viktig icke-offentlig information kan se ut på
många sätt. Nedan följer några exempel:

Vi måste bevara och arkivera uppgifter och
dokumentation som är föremål för rättstvister.
Vi måste även bevara och arkivera uppgifter och
dokumentation i enlighet med lokala regelverk. I USA
och Kanada kan du ställa frågor om hur länge olika
dokument måste bevaras till din RIM-representant
(Records and Information Management), genom att
mejla till: askRIM@mckesson.com.

• Resultat och vinstprognoser
• Betydelsefulla nya produkter eller händelser, till
exempel nya eller förlorade avtal
• Betydande tvister eller utredningar
• Diskussioner beträffande förvärv eller avyttringar
• Händelser som rör våra värdepapper (t.ex.
återköpsplaner, förändringar gällande utdelning,
försäljning av ytterligare värdepapper)

26

Nyckelbegrepp
”Viktig information” är information
som en rimlig investerare skulle anse
viktig inför ett investeringsbeslut, som
att köpa eller sälja aktier.

Skydda företagets tillgångar
Företagets tillgångar är värdefulla och måste
skyddas. Som regel får företagets tillgångar, såsom
utrustning, lokaler och dokument, endast användas
för godkänd verksamhet och ändamål. Vi har alla
en skyldighet att skydda företagets tillgångar från
förlust, skada, stöld och missbruk. Vi bör även se till
att förtetagets tillgångar används effektivt och vi bör
undvika slöseri. Om du upptäcker förlust, skada eller
stöld av företagets tillgångar ska du rapportera detta
till någon av de instanser som listas i avsnittet ”Hur
du ska agera”.

Skydda immateriella
rättigheter
Immateriella rättigheter (eng. Intellectual
Property) är också en viktig tillgång för företaget.
Med immateriella rättigheter (egendom)
avses tillgångar som utvecklats genom kreativt
arbete, av våra anställda och affärspartners.
Immateriella rättigheter skyddas av olika rättsliga
skyddsinstrument, inklusive patent, varumärken,
upphovsrätt och affärshemligheter. Vår teknik, våra
programvaror och tekniska data består till stor del
av immateriella rättigheter. Företagets policy är

att vidta alla tillgängliga medel för att skydda våra
immateriella rättigheter. Förutom att skydda våra
egna immateriella rättigheter, respekterar vi även
andras immateriella rättigheter. Detta innefattar,
i vidare bemärkelse, att undvika att göra intrång i
någon tredje parts patent, varumärken, upphovsrätt
eller affärshemligheter. Vi respekterar också andras
rättigheter avseende programvaror, inklusive
programvaror med öppen källkod. När vi samarbetar
med tredje part, är det vår skyldighet att genom
avtal tillse att vårt företag erhåller de rättigheter till
immateriell egendom som uppstår under utförandet
av sådant uppdrag. Om du har frågor eller
funderingar om företagets immateriella rättigheter
ska du kontakta din juridiska avdelning för att få mer
information, samt kontrollera vilken policy som gäller
i ditt land.
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Korrekt användning av
bolagets teknik

Sociala medier och elektronisk
aktivitet

Var och en av oss ansvarar för att använda företagets
nätverk, dator- och kommunikationssystem med
omsorg och på ett etiskt och lagligt sätt. Även om det
på vissa platser är tillåtet att använda dessa system
för privat bruk, ansvarar var och en av oss för att sådan
användning är lämplig och i linje med den policy som
gäller lokalt. Privat användning av dessa system får
inte användas på sådant sätt att de distrahera oss i
vårt dagliga arbete. I den mån det är tillåtet enligt
lokal lagstiftning, förbehåller sig företaget rätten att
övervaka användningen av alla företagets system.

Vi respekterar våra medarbetares och tillfälliga
resursers lagliga rätt att använda sociala medier.
Som regel har vi alla rätt att göra vad vi vill på
vår fritid. Aktiviteter på eller utanför arbetet som
påverkar din arbetsprestation, andra medarbetares
eller tillfälliga resursers prestationer, eller företagets
renommé och/eller affärsintressen är dock områden
som är viktiga för företaget att värna om, de kan
därför vara föremål för olika företagspolicyer.

Vi ska utöva gott omdöme och göra vad vi kan för att
skydda konfidentiell information från stöld och förlust.
Konfidentiell information får lagras på företagets
enheter eller förvaras och bearbetas av tredje part för
vår räkning om detta sker i enlighet med tillämplig
lag. Lämpliga kontrollmekanismer ska finnas på plats
för att skydda konfidentiell information. Det kan
t.ex. vara att begränsad åtkomst till informationen
enbart för de personer som har behov av
informationen, lösenordsskydd, kryptering och fysiska
säkerhetsåtgärder. Du får bara dela information (till
exempel genom e-post, inlägg i sociala medier och
bevilja åtkomst till systemen) utifrån faktiska behov i
verksamheten. Elektronisk information kan lätt ändras
och distribueras utan vårt medgivande. Det är svårt
att återta kontrollen över informationen när den väl
har offentliggjorts.
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Kommunikationsavdelningen styr över officiella
och företagssponsrade aktiviteter i sociala medier.
Såvida du inte är officiellt auktoriserad att uttala
dig offentligt om företaget, dess produkter eller
dess lösningar, får du inte uppge, eller antyda,
att du talar för företaget. Observera att det
endast är auktoriserade talespersoner som på
företagets vägnar får kommunicera med medier,
finansmarknadsanalytiker, investerare eller andra
marknadsaktörer.

Kom ihåg:
Var och en av oss ansvarar
för att använda företagets
nätverk, dator- och
kommunikationssystem på
ett etiskt och lagligt sätt och i
enlighet med våra ICARE-principer.

Svara på förfrågningar från
medier och andra aktörer
Du får inte representera företaget och tala med
media, finansmarknadsanalytiker, andra aktörer
inom finansvärlden, aktieägare, grupper eller
organisationer, såvida du inte är auktoriserad av
företaget att göra detta.
Alla förfrågningar från medier eller
allmänheten ska du omedelbart hänvisa till
kommunikationsavdelningen. Får du förfrågningar
om information från tillsynsmyndigheter, övriga
myndigheter eller staten ska du omedelbart hänvisa
till den juridiska avdelningen.
Förfrågningar om ekonomisk eller annan information
om företaget från finansvärlden eller aktieägare ska
du omedelbart hänvisa till Investor Relations.

Undantag
Ibland kan en situation uppstå som motiverar
att en person formellt beviljas undantag från en
bestämmelse i denna Kod. Undantag beviljas endast
när det är nödvändigt. Undantaget kommer att vara
begränsat och kvalificerade i den utsträckning som
krävs för att skydda företaget och våra aktieägare
så långt det är möjligt. Vi kommer omgående att
redovisa sådana undantag för styrelseledamöter
och ledande befattningshavare i sådan omfattning
och på sådant sätt som krävs enligt lagar,
börsnoteringsstandarder eller andra regelverk.
Kontakta din Compliance Officer eller den juridiska
avdelningen för att ansöka om undantag kan
lämnas av Chief Compliance Officer eller Styrelsen.
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Integrity Line för
McKessons anställda

Countries
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Internationellt
avgiftsfritt
nummer
(International Toll
Free Service)

Bermuda

1-866-737-6850

Kanada (engelska)

1-877-625-4625

Kanada (franska)

1-855-350-9393

Kina (norra)

10-800-712-1239

Kina (södra)

10-800-120-1239

Irland

1-800615403

Israel

1-80-9214405

Luxemburg

800-2-1157

Malaysia

1-800-80-8641

Storbritannien

08-000328483

USA

1-877-625-4625

Compliance Helpline för
anställda vid Admenta Sweden
AB/LloydsApotek som ingår i
McKesson Europe
Ombudsman är tillgänglig:
• på alla språk
• dygnet runt, alla dagar
• via följande avgiftsfria telefonnummer:
00800 – OMBUDSMAN eller
00800-66283762 samt
per fax: +49 (0)521 557333 44 eller
e-post: ombudsman@thielvonherff.com

Kommentarer
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Kommentarer
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