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ÖVERSIKT
bedriva verksamhet på ett socialt ansvarsfullt och etiskt sätt
ha en tydlig uppförandekod 
skydda miljö och människor
stödja mänskliga rättigheter och engagera oss i ,  lära av och respektera de
människor vi samarbetar med

Som företag definierar vi hållbarhet enligt följande:

Alla anställda och anlitade konsulter tar hänsyn til l  vårt företags sociala ansvar och
uppförandekod som beskrivs i denna policy och til lämpar detta i sitt dagliga arbete. 

MÅLSÄTTNING
Denna policy ska åskådliggöra vårt hållbarhetsarbete och vår uppförandekod och ska
ses som ett levande dokument som beskriver vårt arbetssätt och hur vi hela tiden
anpassar oss til l  krav och standarder i vår bransch. 
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AFFÄRSETIK, TRANSPARENS OCH ANTI-KORRUPTION
SMP+Cardio bedriver sin verksamhet på ett öppet, ärligt och etiskt sätt. Var och en
av oss har en skyldighet att agera med integritet och att säkerställa att vi förstår och
följer denna policy.

SMP+Cardio accepterar inga former av mutor eller korruption och väljer alltid
leverantörer som har en tydlig policy gällande detta.

SMP+Cardio uppmuntrar alla samarbetspartners, anställda, konsulter och
leverantörer att ta del av vår Hållbarhetspolicy som finns til lgänglig digitalt på vår
hemsida. 
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MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Vi är måna om hälsan och säkerheten för våra anställda, konsulter och kunder. 
SMP+Cardio til lhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö och kommer inte att
äventyra någon individs hälsa och säkerhet. 
Alla anställda är ansvariga för att bidra til l  en säker arbetsmiljö, för att främja säkra
arbetsmetoder och för att arbeta på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
SMP+Cardio anser att bevarande av resurser är nyckeln til l  en hållbar miljö och
strävar efter att integrera detta i alla affärsbeslut. 
Vi har en Miljöpolicy med mål som utvärderas och fastställs årligen. Den finns
officiellt ti l lgänglig på vår hemsida. 

RELATIONER

SMP+Cardio kommer alltid tydligt, ärligt och respektfullt engagera sig i sina
intressenter.

SMP+Cardio strävar efter meningsfull dialog med sina intressenter; kunder, anställda,
leverantörer, aktieägare, samarbetspartners och myndigheter. 

Vi som distributör och auktoriserad representant är registrerade i EUDAMED med SRN
SE-IM-000014179 och SRN SE-AR-000014301.

ANSTÄLLDA

SMP+Cardio ska säkerställa att anställda behandlas rättvist, med värdighet och med
hänsyn til l  deras mål och ambitioner. 
SMP+Cardio til lämpar rättvisa arbetsmetoder, gör inga könsrelaterade skillnader och
til lhandahåller l ika möjligheter i alla aspekter gällande anställningskontrakt, reglerad
arbetstid, fackföreningsfrihet, lönesättning, semesterrätt samt anställningsvillkor och
tolererar inget olagligt beteende på arbetsplatsen, inklusive diskriminering, hot eller
trakasserier. 
Vår Personalhandbok finns til lgänglig på arbetsplatsen både fysiskt och digitalt för
alla anställda.  



MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

SMP+Cardio anser att regeringar har det primära ansvaret att främja och skydda
mänskliga rättigheter.
SMP+Cardio kommer inte att tolerera kränkningar av de mänskliga rättigheterna och
kommer inte att engagera sig i eller vara delaktiga i någon aktivitet som uppmanar
eller uppmuntrar människors kränkning av rättigheter.
SMP+Cardio kommer alltid att sträva efter att bygga upp förtroende och visa respekt
för mänsklig värdighet och rättigheter i alla relationer, inklusive respekt för kulturer,
seder och värderingar hos individer och grupper. 
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FN’s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
FN’s barnkonvention, artikel 32
ILO’s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering samt
föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) 
Tillverkande lands arbetsrättslagstiftning gällande lön, arbetstid, ledighet och
arbetsmiljö
Tillverkande lands miljöskyddslagstiftning
FN:s konvention mot korruption

SMP+Cardio ställer sig bakom och väljer alltid leverantörer och samarbetspartners
som respekterar och uppfyller följande krav:

SAMHÄLLSANSVAR

SMP+Cardio vil l  bidra til l  vårt samhälles utveckling och kvalitet genom att stödja
innovativa program inom hälsa, utbildning och forskning.

SMP+Cardio ska sträva efter att skapa sysselsättning och ekonomiska möjligheter
inom det område vi verkar.

UPPFÖLJNING

Denna policy utvärderas årligen. Alla kontraktsvillkor med til lverkande leverantörer
följs upp inför varje avtalsperiod och utvärderas innan de förnyas. 

Granskning av de ursprungliga överenskomna villkoren gällande kvalitet, hållbarhet,
volymer och pris samt uppföljning att de följer samtliga krav gällande sociala och
mänskliga rättigheter görs varje år genom vår Sustainability Audit Suppliers.   
Leverantörerna bekräftar sina policys och certifikat och att de har rutiner för att de
förnyas i god tid innan de löper ut. 

ÅTAGANDE OCH VIDAREFÖRMEDLING AV KRAV

Alla leverantörer är skyldiga att informera oss att de följer dessa krav samt att de
vidareförmedlar kraven i sin värdekedja innan samarbete inleds samt att skriftl igen
bekräfta detta. 
SMP+Cardio förbehåller sig rätten att besöka til lverkande leverantörers fabriker och
förbehåller sig möjligheten att utse en oberoende tredje part att göra inspektioner för
att garantera att kraven följs.
Om vi upptäcker att någon våra leverantörer inte följer dessa krav kommer vi
omedelbart avsluta vårt samarbete med leverantören och annullera alla beställningar.


