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Tillämpningsområde 

Följande gäller för våra externa tredje parter som tillhandahåller material och/eller tjänster till 

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA och dess dotterbolag (nedan kallade "Fresenius Medical 

Care", "bolaget", "vi", "vår" ”,” oss ”), inklusive, men inte begränsat till, entreprenörer, 

konsulter, leverantörer och andra mellanhänder, som alla här kallas ”leverantörer”. 

 

Förord 

Fresenius Medical Care strävar efter att skapa en framtid värd att leva i för 

dialyspatienter i hela världen, varje dag. Bolagets kärnvärden är följande: 

Samarbete, proaktivitet, pålitlighet och excellens1. 

Vi fokuserar på att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster och att föra optimalt 

hållbara medicinska och professionella metoder till patientvården. Detta är vårt åtagande 

gentemot våra patienter, våra samarbetspartners inom hälso- och sjukvården samt våra 

investerare. 

Leverantörer är viktiga bidragsgivare till Fresenius Medical Cares kärnvärden, hållbar tillväxt, 

produktkvalitet och patientvård. Vi håller hög standard och förväntar oss lika höga 

standarder hos våra leverantörer. Därför uppmuntrar vi våra leverantörer att stödja vårt 

engagemang för samhället, miljön och våra intressenter. För detta ändamål har Fresenius 

Medical Care tagit fram denna globala uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of 

Conduct, ”SCoC”) som visar vad vi förväntar oss av våra leverantörer. Leverantörer 

uppmuntras och förväntas införa adekvata förfaranden inom sina organisationer och värde- 

och leveranskedjor för att uppfylla dessa krav. Att SCoC följs är ett viktigt kriterium i 

urvalsprocessen av en leverantör. Bolaget är villigt att samarbeta med sina leverantörer för 

att hjälpa dem att uppfylla dessa krav, till exempel genom granskningar och kontinuerliga 

förbättringsplaner som tas fram gemensamt. 

Denna SCoC anger allmänna förväntningar på och styrning av hur Fresenius Medical Care 

skulle vilja samarbeta med sina leverantörer. De ämnen som tas upp i detta dokument ska 

betraktas som minimikrav och baseras på många internationellt erkända standarder för 

företagsansvar, inklusive, men inte begränsat till, den universella deklarationen om 

mänskliga rättigheter, FN:s Global Compact och EU:s riktlinjer för gröna offentliga 

upphandlingar. Om det finns nationella bestämmelser, andra tillämpliga lagar eller 

avtalsförpliktelser som styr samma frågor, ska den bestämmelse som ger den högsta 

standarden gälla. 

 

 

 

 

 
 

1 Besök vår webbplats för mer information om FME:s företagskultur: 
https://www.freseniusmedicalcare.com/en/corporateculture/ 
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1. Integritet och etik 

Leverantörer förväntas bedriva sin verksamhet på ett etiskt ansvarsfullt sätt och 

agera med integritet. 

 
1.1 Efterlevnad av tillämpliga 

lagar och föreskrifter 

Vi på Fresenius Medical Care upprätthåller 

värderingar om integritet och lagligt 

uppförande, särskilt när det gäller arbete 

mot mutor och korruption. Vi upprätthåller 

dessa värderingar i vår egen verksamhet 

och i våra relationer med leverantörer. Vår 

fortsatta framgång och vårt goda rykte 

beror på ett gemensamt åtagande om att 

agera i enlighet därmed. Vi förväntar oss 

att våra leverantörer ska förbinda sig att 

upprätthålla dessa grundläggande värde-

ringar genom att följa tillämpliga lagar och 

förordningar och införa adekvata 

förfaranden för detta ändamål. 

Leverantörer ska också ge bolaget stöd i 

att uppfylla sina egna utökade juridiska 

och lagstadgade krav och därmed göra sitt 

bästa för att upprätthålla och på begäran 

tillhandahålla korrekt och fullständig 

dokumentation. 

1.2 Korruption, mutor och 

bedrägerier 

Leverantörer ska ha en nolltoleranspolicy 

mot alla former av korruption, mutor, 

utpressning, förskingring eller andra typer 

av bedrägeri. 

Leverantörer ska inte erbjuda något av 

värde till anställda på Fresenius Medical 

Care i avsikt att påverka affärsbeslut eller 

förvänta sig att få förmånlig behandling.
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Vidare förväntar vi oss att våra 

leverantörer avstår från att erbjuda, utlova, 

godkänna eller skänka något av värde 

(inklusive föremål, presenter, tjänster eller 

annat, och vare sig det är i form av en 

personlig fördel/tjänst eller på annat sätt) 

till någon person eller enhet, direkt eller 

indirekt genom tredje part, för att säkra ny 

affärsverksamhet, behålla befintlig 

affärsverksamhet eller få någon annan 

olämplig förmån. På samma sätt bör de 

INTE begära, acceptera eller gå med på att 

få något av värde för sig själva eller på 

uppdrag av en annan person eller enhet i 

syfte att (uttryckligen eller underförstått) 

säkerställa en felaktig förmån eller för att 

påverka deras affärsbeslut. 

1.3 Intressekonflikter 

En intressekonflikt uppstår när en person 

har ett privat/personligt intresse som kan 

förefalla påverka deras affärsbeslut. 

Exempel på sådana situationer omfattar, 

men begränsas inte till: anställda på 

Fresenius Medical Care som har personliga, 

privata eller ekonomiska intressen i någon 

av leverantörens verksamheter eller vice 

versa. 

I detta avseende ska leverantörer undvika 

alla relationer, transaktioner eller 

aktiviteter som står eller verkar stå i 

konflikt med en objektiv och rättvis 

affärsrelation med Fresenius Medical Care. 

Om sådana faktiska eller potentiella 

konflikter uppstår ska leverantören 

omedelbart informera bolaget om dem. 

1.4 Penningtvätt 

Penningtvätt definieras i stort sett som att 

ingå en transaktion med egendom som 

man fått på kriminell väg, strukturera en 

transaktion på ett visst sätt för att undvika 

upptäckt av kriminellt beteende eller 

genomföra en transaktion som främjar 

någon kriminell aktivitet. 

Vi förväntar oss att våra leverantörer ska 

följa alla tillämpliga lagar, regler och 

förordningar mot penningtvätt. 

Leverantörer ska vidta alla nödvändiga 

åtgärder så att de bedriver affärer endast 

med ansedda affärspartners som ägnar sig 

åt legitim affärsverksamhet med medel 

som härrör från legitima källor. 

1.5 Identifiering av oro 

Leverantörer ska uppmuntra och 

tillhandahålla medel för sina 

anställda att när som helst 

rapportera problem med efterlevnad, 

inklusive, men inte begränsat till, 

potentiellt olaglig verksamhet på 

arbetsplatsen, potentiella brott mot 

lagar, regler eller riktlinjer utan risk 

för vedergällning, hot eller 

trakasserier. Alla rapporter som läm-

nas i god tro bör omfattas av en 

policy mot vedergällning. Varje 

rapport ska behandlas på ett 

konfidentiellt sätt, samtidigt som den 

rapporterande personens identitet 

skyddas. Där det är tillåtet enligt 

lokal lag bör anonym rapportering 

vara möjlig. Leverantörer ska 

omgående undersöka sådana 

rapporter ordentligt och vidta 

korrigerande åtgärder vid behov. 

1.6 Rättvis konkurrens 

Leverantörer ska bedriva sin 

verksamhet i linje med rättvis 

konkurrens och i enlighet med alla 

tillämpliga antitrustlagar. 

1.7 Internationella 

handelskontroller  

Leverantörer ska följa de 

bestämmelser om exportkontroll som 

är tillämpliga på deras verksamhet 

och tillhandahålla korrekt och 

sanningsenlig information om den till 

tull och andra myndigheter när så 

krävs.
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1.8 Korrekt redovisning 

All bokföring och alla register måste 

uppfylla lokala krav och god redovisnings-

sed. Leverantörers bokföring måste vara 

korrekt i alla väsentliga avseenden: 

Posterna måste vara läsbara, transparenta 

och återspegla faktiska transaktioner och 

betalningar. Leverantörer får inte dölja, 

underlåta att registrera eller bokföra 

felaktiga poster. Alla företagsregister 

måste exakt återspegla transaktionens 

eller utgiftens verkliga art och omfattning. 

1.9 Publicitet 

Vi tillåter inte att leverantörer använder 

Fresenius Medical Cares namn eller 

logotyp i någon offentlig visning eller 

dokument utan föregående skriftligt 

godkännande. Utan sådant förhands-

godkännande får leverantörer inte heller 

avslöja sin relation med Fresenius Medical 

Care eller dess produkter, delar, design 

eller annan icke-offentlig information på 

någon offentlig plats, inklusive pressmed-

delanden, webbplatser, sociala medier, 

mässor och leverantörsanläggningar. 

1.10 Dataskydd, sekretess och 

immateriella rättigheter 

Leverantörer ska skydda och korrekt 

använda konfidentiell och egenutvecklad 

information för att säkerställa att 

företagets, anställdas och patienters 

integritet och patienters rätt till sekretess 

skyddas i enlighet med gällande lagar och 

förordningar. 

Alla dokument och all information om 

bolagets verksamhet måste behandlas 

konfidentiellt. Kravet på konfidentialitet 

omfattar all icke-offentlig strategisk, 

finansiell, teknisk information eller 

affärsinformation från Fresenius Medical 

Care. 

Vidare ska leverantörer skydda alla 

anställdas och affärspartners 

immateriella rättigheter. De förväntas 

skydda både sin egen och Fresenius 

Medical Cares immateriella egendom, 

inklusive patent, varumärken, upphovs-

rätter, affärshemligheter, teknisk och 

vetenskaplig kunskap eller know-how samt 

kompetens som utvecklats under vår 

verksamhet. 

1.11 Standarder vid klinisk 

forskning 

Leverantörer ska bedriva klinisk forskning 

såsom kliniska prövningar och andra 

studier på människor i enlighet med 

internationella riktlinjer, gällande nationel-

la och lokala lagar och förordningar samt 

erkända internationella kvalitets- och 

säkerhetsstandarder som är tillämpliga på 

det tilltänkta arbetet. Leverantörer ska 

följa tillämpliga etiska och medicinska krav 

vid genomförande av sådana studier. 

1.12 Djurskydd 

Djur måste behandlas med respekt, med 

minimerad smärta och stress. Djurförsök 

bör undvikas så långt som möjligt medan 

man söker efter metoder att göra djur-

försök överflödiga. Alternativ bör använ-

das där de är vetenskapligt giltiga och 

acceptabla för tillsynsmyndigheterna. 

1.13 Konfliktmineraler 

Leverantörer ska se till att produkter som 

tillhandahålls till Fresenius Medical Care 

inte innehåller metaller som härrör från 

mineraler eller deras derivat från 

konfliktregioner som direkt eller indirekt 

finansierar eller gynnar beväpnade 

grupper och orsakar eller främjar 

kränkningar av de mänskliga rättigheter-

na. 
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2. Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor 

Leverantörer ska sträva efter att tillhandahålla en säker, rättvis, respektfull 

och icke-diskriminerande arbetsmiljö för alla sina arbetstagare och 

entreprenörer. 

  

2.1 Icke-diskriminering och 

icke-trakasserier 

Leverantörer ska tillhandahålla en 

respektfull och icke-diskriminerande 

arbetsplats som sätter värde på bidraget 

från alla som deltar i deras 

affärsverksamhet. Leverantörer ska inte 

tolerera någon form av diskriminering, 

inklusive verbala, fysiska eller sexuella 

trakasserier eller hot på arbetsplatsen. 

Leverantörer ska inte tolerera 

diskriminering och orättvis behandling av 

orsaker som kön, ras, etniskt ursprung 

eller hudfärg, nationalitet eller nationellt 

ursprung, religion eller trosövertygelse, 

ålder, familjestatus och civilstånd, 

medborgarskap, funktionshinder, fysiskt 

tillstånd och konstitution, utseende, sexuell 

läggning, lagliga politiska åsikter och aktiviteter, 

medlemskap i fackföreningar eller arbetsråd, 

engagemang i laglig kollektiv arbetsaktiviteter 

eller utifrån andra diskriminerande eller olagliga 

kriterier. Leverantörer ska vidta omedelbara 

åtgärder mot olagligt och diskriminerande be-

teende hos sina anställda, arbetare, agenter och 

entreprenörer och ska rapportera till Fresenius 

Medical Care om de observerar eller upplever 

sådant beteende hos sina anställda, tjänstemän, 

direktörer, agenter eller andra.
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2.2 Förebyggande av missbruk, 

våld och trakasserier 

Leverantörer förväntas fördöma 

trakasserier eller hotelser i varje form 

liksom våld eller misshandel. Leverantörer 

ska försöka erbjuda en arbetsplats fri från 

hård och omänsklig behandling, inklusive 

alla former av sexuella trakasserier, 

företagsstraff, mentalt eller fysiskt tvång 

eller verbal misshandel. 

2.3 Förbud mot tvångsarbete 

och barnarbete 

Leverantörer ska inta en tydlig hållning 

mot tvångsarbete och alla former av 

exploaterande barnarbete och får inte 

delta i någon form av icke-frivilligt 

tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. 

Leverantörer ska fördöma exploaterande 

barnarbete och får inte anställa arbetare 

under minimiåldern för normal anställning 

enligt definitionen i tillämplig nationell 

lagstiftning eller internationella 

konventioner. 

2.4 Anställnings- och arbetsvillkor och 

rättvis behandling 

Leverantörer måste följa tillämpliga lagar och 

förordningar med avseende på anställnings- och 

arbetsvillkor, inklusive men inte begränsat till, 

anställningsavtal, 

minimilöner och förmåner, maximal 

arbetstid och ska upprätthålla rättvisa 

arbetsförhållanden. Ordinarie arbetstid får 

inte överskrida det maximalt tillåtna antal 

timmar som fastställs i lokal lagstiftning 

och instruktioner om övertid får endast 

ges i enlighet med lokal lagstiftning. 

Arbetstagare ska tillåtas minst det 

minimikrav som krävs för ledighet per 

sjudagarsperiod. Ersättningar som betalas 

ut till arbetstagare ska följa alla tillämpliga 

lönelagar, inklusive de som gäller 

minimilöner och obligatoriska förmåner. 

Våra leverantörer ska respektera 

arbetstagarnas rättigheter att fritt ansluta 

sig till, gå med eller inte gå med i 

fackföreningar och söka representation i 

enlighet med lokala lagar. Dessutom ska 

våra leverantörer skapa en miljö där 

arbetarna ska kunna och känna sig 

bekväma med att kommunicera öppet 

med ledningen om arbetsförhållanden, 

utan rädsla för vedergällning, hot eller 

trakasserier. 
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3. Arbetsmiljö och säkerhet 

Leverantörer måste tillhandahålla en trygg, säker, hygienisk och hälsosam 

arbetsmiljö. Vi förväntar oss att våra leverantörer vidtar alla nödvändiga 

försiktighetsåtgärder för att undvika skador. 

 
3.1 Arbetarskydd 

Leverantörer måste skydda sina 

arbetstagare mot skadlig exponering för 

kemiska, biologiska och fysiska faror, 

ohygieniska förhållanden, fysiskt krävande 

uppgifter på arbetsplatsen och i eventuella 

bostäder som tillhandahålls av företaget. 

3.2 Processäkerhet 

Leverantörer ska ha lämpliga processer 

eller program på plats för att förhindra 

eller lindra utsläpp av kemikalier som 

påverkar eller kan påverka hälsan och 

säkerheten för anställda, grannar eller 

andra berörda intressenter. 

3.3 Produktsäkerhet 

Leverantörer ska följa produktsäkerhets-

föreskrifterna, märka produkter på rätt 

sätt och lämna information om krav på 

produkthantering. De ska tillhandahålla 

relevanta parter tillämplig dokumentation 

som innehåller all nödvändig säkerhets-

relevant information för alla farliga ämnen 

i fall ett legitimt behov av detta föreligger. 

Detta omfattar produktinformation, 

säkerhetsdatablad, meddelande om eller 

bekräftelse av registrering, användnings- 

och exponeringsscenarier. Leverantörer 

ska aktivt och öppet dela information om 
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sina produkters hälso-, säkerhets- och 

miljöaspekter med alla relevanta parter. 

3.4 Beredskap och reaktion 

vid nödsituationer 

Leverantörer ska identifiera och bedöma 

nödsituationer på arbetsplatsen och i 

eventuella bostäder som tillhandahålls av 

företaget och minimera deras påverkan 

genom att införa nödsituationsplaner och 

reaktionsförfaranden. 

3.5 Riskinformation 

Säkerhetsinformation om farliga ämnen – 

inklusive farmaceutiska sammansättningar 

och farmaceutiska mellanprodukter – 

måste finnas tillgänglig och användas för 

att utbilda, träna och skydda arbetstagare 

från faror. 
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4. Miljö 

Leverantörer ska göra sitt bästa för att minimera de negativa effekterna av sin 

verksamhet på miljön och eliminera eller, om detta inte är genomförbart, 

minimera och kontrollera alla betydande miljörisker. Leverantörer uppmuntras att 

agera för att förebygga miljöföroreningar, använda naturresurser på ett effektivt 

sätt, återvinna avfall och förbättra sin miljöprestanda. Detta omfattar att spara på 

naturresurser genom en miljövänlig och effektiv verksamhet, att om möjligt 

undvika användning av farliga material samt att delta i aktiviteter som åter-

användning och återvinning. 

 
4.1 Miljölagstiftning  

Leverantörer måste följa alla tillämpliga 

miljölagar och förordningar. Alla miljö-

tillstånd, licenser, informations-

registreringar och begränsningar som 

krävs ska erhållas och tillhörande 

verksamhets- och rapporteringskrav ska 

följas. 

4.2 Avfall och utsläpp 

Leverantörer ska ha system på plats för 

att säkerställa säker och lagenlig han-

tering, förflyttning, lagring och kassering/ 

frisättning/utsläpp av avfall, luftutsläpp 

och utsläpp av avloppsvatten. Allt avfall, 

avloppsvatten eller utsläpp som negativt 

kan påverka människors eller miljöns 

hälsa ska hanteras, kontrolleras och 

behandlas på lämpligt sätt innan det 

släpps ut i miljön. 

Shutterstock # 1398343868 © Doidam 10 

https://premier.shutterstock.com/image/contributor/2498437


10 

 

 

 
 

Alla nödvändiga installationer och 

anläggningar ska byggas och underhållas 

så att relevanta risker kontrolleras på 

korrekt sätt. 

4.3 Spill och utsläpp 

Leverantörer ska ha system på plats för 

att förhindra och lindra oavsiktligt spill och 

utsläpp av farliga ämnen, avfall, 

avloppsvatten och utsläpp till miljön eller 

anläggningar där de relaterade riskerna 

inte längre kontrolleras (t. ex. offentliga 

avloppssystem, offentliga ytor). 

Leverantörer ska ha processer på plats för 

att minimera resulterande påverkan på 

berörda grannar. 



11 

 

 

 

 

 
 

5. Kvalitet 

Leverantörer ska sträva efter att upprätthålla höga kvalitetsstandarder och 

säkerställa att deras produkter skyddas från obehöriga tredje parter. 

      5.2     Säkerhet och åtgärder mot  
                förfalskningar 

5.1 Kvalitetskrav  

Leverantörer ska uppfylla allmänt erkända 

kvalitetsnormer eller avtalsenliga kvali-

tetskrav och standarder för att tillhanda-

hålla varor och tjänster som konsekvent 

uppfyller Fresenius Medical Cares och dess 

kunders behov, fungerar på det sätt som 

garanteras och är säkra för sin avsedda 

användning. Leverantörer ska omedelbart 

ta itu med alla kritiska frågor som kan 

påverka kvaliteten på varor och tjänster 

negativt. Leverantörer ska informera 

bolaget om förändringar i tillverknings- 

eller leveransprocesser som kan påverka 

specifikationen för levererade varor och 

tjänster. 

Leverantörer ska ha god säkerhetspraxis i sina 

leveranskedjor. Leverantörer ska säkerställa 

integriteten för varje transport till Fresenius 

Medical Care, från dess ursprung till dess 

destination. Leverantörer ska vidta nödvändiga 

och lämpliga åtgärder inom sitt ansvarsområde 

för att se till att företagets produkter, deras 

upparbetbara komponenter eller råvaror, liksom 

motsvarande kunskap, inte hamnar i händerna 

på förfalskare, smugglare, tjuvar eller andra 

obehöriga tredje parter och inte lämnar den 

legitima leveranskedjan. 
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6. Styrning och ledningssystem 

Leverantörer ska åta sig att uppfylla etiska principer, upprätthålla nödvändig 

dokumentation för att bekräfta detta, sätta upp förbättringsmål och utvärdera 

risker på alla områden som rör affärsetik. 
 

 
6.1 Åtagande och ansvars-

skyldighet 

Leverantörer ska uppfylla de principer som 

anges i denna SCoC genom att tilldela 

lämpliga resurser och integrera alla 

tillämpliga aspekter i riktlinjer och rutiner. 

6.2 System, dokumentation och 

utvärdering 

Leverantörer ska ta fram, implementera, 

använda och underhålla hanteringssystem 

och kontroller som rör innehållet i denna 

SCoC. Leverantörer ska behålla 

dokumentation som krävs för att visa 

överensstämmelse med de principer som 

anges i denna SCoC. Denna dokumen-

tation kan granskas av Fresenius Medical 

Care efter ömsesidig överenskommelse. 

6.3 Riskhantering 

Leverantörer ska implementera mekanis-

mer för att regelbundet identifiera, ut-

värdera och hantera risker inom alla 

områden som tas upp i denna SCoC så 

långt det är relevant och tillämpligt och 

med hänsyn till alla tillämpliga lagkrav. 

Leverantörer ska identifiera och hantera 

risker som rör affärsetik, arbetskraft och 

mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, 

miljö och lagefterlevnad. Leverantörer ska 

kontinuerligt fastställa den relativa bety-

delsen av varje risk och vidta åtgärder för 

att förhindra och lindra dem. 
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6.4 Affärskontinuitet 

Leverantörer uppmuntras implementera 

lämpliga planer för affärskontinuitet för 

verksamheter som stöder Fresenius 

Medical Cares verksamhet. 

6.5 Kontinuerliga förbättringar 

Leverantörer ska visa sitt åtagande om 

kontinuerliga förbättringar genom att sätta 

upp resultatmål, genomföra implemen-

teringsplaner och vidta nödvändiga kor-

rigerande åtgärder för brister som identi-

fieras genom interna eller externa ut-

värderingar, inspektioner och lednings-

granskningar. 

6.6 Öppenhet och avslöjande 

Leverantörer uppmuntras att rapportera 

sin sociala och miljömässiga påverkan 

externt i enlighet med principerna i denna 

SCoC. Leverantörer ska förbli transparenta 

om sin affärsverksamhet, struktur, ekono-

miska situation, resultat och affärs-

verksamhet enligt vad som krävs i 

tillämpliga lagar och branschstandarder. 

6.7 Rätt till revision 

Om det krävs ska leverantörer ge 

Fresenius Medical Care rätt att utvärdera 

deras hållbarhetsprestanda med rimligt 

varsel. Denna utvärdering ska utföras 

direkt av bolaget eller av en kvalificerad 

tredje part i form av en revision. Varje 

sådan förfrågan kommer att tas om hand 

direkt från fall till fall. 

6.8 Utbildning och kompetens 

Leverantörer ska utveckla, genomföra och 

upprätthålla lämpliga utbildningsåtgärder 

för att deras chefer och anställda ska få en 

lämplig nivå av kunskap och förståelse för 

tillämpliga principer i denna SCoC, 

tillämpliga lagar och förordningar samt 

allmänt erkända standarder. 

6.9 Kommunikation av hållbarhets-

kriterier i leveranskedjan 

Leverantörer ska replikera de principer 

som anges i denna SCoC vidare i sina 

leveranskedjor och se till att tredje 

part/underleverantör som agerar på 

leverantörens uppdrag och verkställer 

affärsrelationen med Fresenius Medical 

Care följer denna SCoC. 
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7. Överensstämmelse med den globala 

uppförandekoden för leverantörer 

Fresenius Medical Care förbehåller sig rätten att i rimlig utsträckning ändra denna SCoC. 

Anpassningar ska kommuniceras i rätt tid till leverantörerna via bolagets webbplats. I 

händelse av modifiering förväntar vi oss att leverantören accepterar sådana ändringar. 

Vår affärsrelation är baserad på ömsesidig ärlighet och respekt. En leverantör kan också visa 

sitt åtagande gentemot denna SCoC genom att följa sin egen uppförandekod eller 

företagspolicy som omfattar liknande standarder. Vi kan dock begära att leverantörer 

verifierar överensstämmelse med Fresenius Medical Cares SCoC och, om det finns anledning 

till oro, vidtar korrigerande åtgärder. Leverantörerna ska fullt ut samarbeta med Fresenius 

Medical Care eller varje behörig tredje part som agerar på dess uppdrag för detta ändamål, I 

synnerhet gäller: 

• På begäran ska leverantörer fylla i ett frågeformulär om överensstämmelse med 

denna SCoC (Självbedömning). 

• Bolaget kan också begära information från tredje part om leverantörers efterlevnad 

och prestanda vad gäller de krav som anges i denna SCoC (Tredjeparts-

bedömning). 

• På begäran ska leverantörer tillhandahålla dokumenterade bevis på efterlevnaden av 

denna SCoC (Certifieringar/Uttalande). 

• Fresenius Medical Care har rätt att, direkt eller indirekt, utföra kontroller på plats för 

att verifiera överensstämmelse med bolagets globala SCoC (Granskning på plats) 

på det sätt som beskrivs i avsnitt 6.7. 
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Referenser 

Referenserna nedan har använts för att skapa detta vägledande dokument och bör 

beaktas vid implementeringen av denna SCoC. 

Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och 

rättigheter i arbetslivet 1998 

www.ilo.org/declaration/ 
 

FN:s Global Compact 

www.unglobalcompact.org/ 
 

FN:s universella förklaring om mänskliga rättigheter 

www.un.org/en/documents/udhr/ 
 

EU:s riktlinjer för grön offentlig upphandling 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf 

 

Kontakt 

Om du har några allmänna frågor, använd följande e-postadress: 
 

Kontakt 

procurement@fmc-ag.com eller kontakta din lokala kontaktperson på 

upphandlingsavdelningen 
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