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Kverið 
Siða- og samskiptareglur Ósa og dótturfélaga  

Um Kverið 

Ósar og dótturfélögin Icepharma, Parlogis og LYFIS, hér eftir Ósar, starfa í samkeppnisumhverfi þar sem 

væntingar neytenda, birgja og viðskiptavina eru sífellt meira krefjandi. Markmiðið með siða- og 

samskiptareglum er að festa í sessi þá stefnu sem mótuð hefur verið innan fyrirtækisins og gera starfsfólki 

ljóst til hvers er ætlast af þeim í starfi. Starfsfólk Ósa ber ábyrgð á að viðhalda orðspori fyrirtækisins með 

orðum sínum og gerðum. 

Kverið er leiðarvísir sem allt starfsfólk þarf að fylgja í samskiptum við neytendur, birgja, viðskiptavini og 

aðra hagsmunaaðila fyrirtækisins. Brot á reglunum, stefnu Ósa eða lögum ber að tilkynna til 

framkvæmdastjóra gæðasviðs, gæðastjóra viðkomandi dótturfélags, viðkomandi framkvæmdastjóra, 

forstjóra eða stjórnar fyrirtækisins eftir atvikum. Slík tilkynning, sem sett er fram í góðri trú, mun ekki 

hafa neikvæðar afleiðingar fyrir viðkomandi starfsmann. 

Brot á siða- og samskiptareglum getur leitt til brottvikningar úr starfi. 

Gildi Ósa 

Starfsemi Ósa og dótturfélaga einkennist af umhyggju gagnvart viðskiptavinum, starfsfólki, fjárfestum 

og því samfélagi sem fyrirtækið  starfar  í.  

Skýrar siða- og samskiptareglur renna enn sterkari stoðum undir þær áherslur sem Ósar hefur sett sér. 

Starfsfólk fyrirtækisins ber ábyrgð á því að kynna sér þessar reglur og framfylgja þeim, ásamt almennum 

lögum og reglum sem gilda um starfssvið þess. 

Jafnræðis er gætt við ráðningar, launaákvarðanir og starfsþróun. Við ráðningar starfsfólks er farið að 

lögum og reglum og hagsmunatengsl  könnuð. Við störfum í samræmi við íslenska vinnulöggjöf og 

virðum kjarasamninga, hámarksvinnustundir og lágmarkslaun. Við höfnum allri barna- og 

nauðungarvinnu og sú stefna nær einnig til samstarfsaðila okkar. Við umgöngumst hvert annað af 

virðingu og sýnum samkennd í verki. Framkoma sem veldur öðrum vanlíðan er ekki liðin undir neinum 

kringumstæðum og skal tilkynna slíkt til yfirmanna eða mannauðsstjóra. Við mismunum ekki á grundvelli 

kyns, kynferðis, uppruna, trúar- eða stjórnmálaskoðana. 
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Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila 

Ósar leggur áherslu á traust, jákvæðni og hreinskiptni í samskiptum. Það er gagnkvæmur hagur 

fyrirtækisins og viðskiptavina þess að vörur og þjónusta uppfylli ætíð allar gæðakröfur og ítrustu 

umhverfisstaðla til að tryggja að hvorki fólk né umhverfi beri skaða af. Starfsfólk Ósa veitir réttar og 

áreiðanlegar leiðbeiningar til að tryggja rétta notkun  á vörum og aðstoðar viðskiptavini eftir bestu getu. 

Starfsfólk Ósa gætir sanngirni og heiðarleika við val á birgjum. Með framkvæmd birgjamats getur Ósar 

haft samfélagsleg áhrif á samstarfsaðila sína og nærumhverfi til framtíðar og valið að starfa með birgjum 

og þjónustuaðilum sem starfa eftir sömu gildum og samstæðan. Markmiðið er að vörur fyrirtækisins og 

þjónusta séu ávallt meðal þess besta sem völ er á. Starfsfólki Ósa er ekki leyfilegt að taka við greiðslum 

frá aðilum sem eiga í eða leita eftir viðskiptum við Ósa. Móttöku gjafa og þátttöku í skemmtunum skal 

stillt í hóf og skal slíkt vera þáttur í viðskiptalegu samhengi. 

Samskipti við opinbera starfsmenn og fólk í áhrifastöðum 

Starfsemi Ósa byggir að miklu leyti á samskiptum við opinbera aðila og á starfsfólk fyrirtækisins í 

reglulegum samskiptum við starfsfólk opinberra stofnana, svo sem ráðuneyta og eftirlitsstofnana. Þá 

eiga starfsfólk Ósa og dótturfélaga einnig samskipti við fólk í áhrifastöðum á borð við stjórnmálamenn, 

fulltrúa hagsmunasamtaka og aðra sem stöðu sinnar, eins og áhrifavaldar, vegna geta tekið ákvarðanir 

eða haft áhrif á ákvarðanatöku sem varða málefni sem tengjast Ósum. 

Til einföldunar skilgreinir Ósar opinbera starfsmenn sem fólk sem starfar innan heilbrigðiskerfisins, í 

stjórnmálum og starfsfólk opinberra stofnana og nefnda. Samskiptum við þá og aðra áhrifavalda skal 

ætíð haga þannig að ekki sé hætta á að þau komi óorði á Ósa eða viðkomandi einstaklinga. 

Starfsfólk Ósa skal í samskiptum sínum við opinbera starfsmenn og áhrifavalda virða ströngustu 

siðferðisstaðla og fara eftir öllum viðeigandi lögum og reglugerðum. Ef senda á gögn til opinberra 

starfsmanna, t.d. í tengslum við útboð eða skráningu lyfja, þurfa þau að vera ítarleg og uppfylla öll 

umbeðin skilyrði. 

Það er með öllu óheimilt að bjóða opinberum starfsmanni fjárhagslegan stuðning eða greiðslur fyrir 

hönd Ósa, nema um sé að ræða greiðslur fyrir fundi eða ráðgjöf gegn undirrituðum samningum, 

samanber kaflana hér að neðan. 

Gott getur verið að svara eftirfarandi spurningum áður en ákvörðun er tekin: 

• Er það löglegt? 

• Er það í samræmi við almenn siðferðisviðmið? 

• Þolir það umfjöllun fjölmiðla/ netheima? 

• Mun það hafa áhrif á orðspor Ósa? 
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Fundir og gestrisni 

Fundir á vegum fyrirtækisins fyrir viðskiptavini verða að hafa tilgang og skýrt fræðsluinnihald 

eða upplýsingagildi. Kostnaði skal stilla í hóf og skal hann vera í samræmi við umfang 

fundarins. Greiðsla er heimiluð fyrir ræðumenn og fundarstjóra sé hún réttmæt og/eða feli í 

sér endurgreiðslu útlagðs kostnaðar. 

Gjafir og greiðslur 

Óheimilt er að veita, bjóða eða lofa viðskiptavinum, birgjum eða neytendum gjöfum, féi eða 

fríðindum sem hvata til  að eiga í viðskiptum við Ósar. Þó má gefa hóflegar og verðlitlar gjafir, 

svo sem sýnishorn, svo framarlega sem það sé viðeigandi og hæfi tilefninu. Greiðslur vegna 

ráðgjafar eða samstarfs skulu vera samkvæmt skriflegum samningi og í samræmi við viðmið 

Ósa. 

Spilling og mútuþægni 

Allt starfsfólk Ósa skal þekkja stefnu fyrirtækisins gegn spillingu og mútuþægni. 

Starfsfólki er óheimilt að bjóða heilbrigðisstarfsfólki og öðrum opinberum starfsmönnum 

fjárhagslegan ábata eða greiðslur eða nokkuð annað sem gæti haft áhrif á viðskiptaákvarðanir 

fyrir hönd Ósa. Fjárhagslegur ábati eða hlunnindi teljast allt sem hefur virði fyrir aðila, svo sem 

peningar, gjafir, þjónusta, atvinnutilboð, lán, ferðakostnaður eða skemmtun. Sjá nánar stefnu 

Ósa gegn spillingu og mútuþægni. 

Auglýsingar og kynningar  

Auglýsingar og kynningar eru mikilvægur þáttur í starfsemi Ósa. Þær skulu vera heiðarlegar 

og nákvæmar, ekki villandi eða duldar og í samræmi við gildandi lög. Markmiðið skal vera að 

gera viðtakanda kleift að mynda sér eigin skoðun á því sem verið er að auglýsa eða kynna.  

Hafa þarf í huga að með auglýsingum og kynningum er ekki aðeins verið að skapa ímynd 

viðkomandi vöru, heldur er einnig verið að byggja upp orðspor Ósa, enda getur viðhorf og 

frammistaða fyrirtækisins í þeim efnum haft áhrif á áframhaldandi  samband við viðskiptavini.  

Kvartanir og hrós 

Ósar gerir ráð fyrir miklum kröfum og væntingum af hálfu birgja, viðskiptavina og neytenda. Starfsfólk 

Ósa þarf því að mæta hindrunum og óvæntum uppákomum með jákvæðu hugarfari, á kurteisan og 

ábyrgan hátt og líta á þær sem tækifæri til að bæta þjónustuna. 

Starfsfólk Ósa tekur á móti hrósi með bros á vör og nýtir sér það sem hvatningu til að halda 

áfram að gera enn betur. 
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Samkeppnisaðilar  

Starfsfólk Ósa ber virðingu fyrir samkeppnisaðilum, bæði í umtali og hegðun. Óheimilt er að 

ræða við samkeppnisaðila um verð, álagningu, markaði, eða hvaðeina annað sem tengist 

vörum og þjónustu Ósa. 

Ósar tekur þátt í opinni og sanngjarnri samkeppni og uppfyllir ákvæði gildandi laga varðandi 

samkeppni á Íslandi og í þeim löndum sem fyrirtækið stundar viðskipti hverju sinni. 

Samfélagsleg ábyrgð 

Ósar og dótturfélögin hafa sett sér stefnu um samfélagslega ábyrgð og sjálfbæra þróun sem 

tekur til samstæðunnar í heild.  Stefnan er langtímaáætlun um hvernig samstæðan getur lagt 

sín lóð á vogarskálarnar til betra og heilbrigðara samfélags og umhverfis, samhliða 

heilbrigðum og arðbærum rekstri. Samstæðan sýnir samfélagslega ábyrgð í verki og setur sér 

skýr markmið.  Árlega er gefin út samfélagsskýrsla þar sem samstæðan styðst við UFS viðmið 

og leiðbeiningar Nasdaq á Íslandi til fyrirtækja um birtingu upplýsinga um samfélagsábyrgð. 

UFS mælikvarðarnir eru nýttir sem stuðningur og frammistöðuvísar við miðlun upplýsinga á 

gagnsæjan og samanburðarhæfan hátt. Í samræmi við leiðbeiningarnar er niðurstöðum 

samfélagsuppgjörs skipt upp í þrjá þætti, þ.e. umhverfis þætti, félagslega þætti og 

stjórnarhætti.   

Starfsfólk Ósa tekur þátt í samfélagsumræðunni með ábyrgum hætti og jákvæðu hugarfari.  

Ósar  veitir stjórnmálasamtökum ekki fjárhagslegan stuðning. 

Hagsmunatengsl 

Starfsfólk Ósa skal forðast að stofna til skuldbindinga, tengsla eða annars athæfis sem gæti 

falið í sér hagsmunaárekstra við Ósa. Verði slíkt ekki umflúið skal viðkomandi starfsmaður 

gæta þess að tilkynna slíkt til næsta yfirmanns, gæðastjóra og forstjóra við fyrsta tækifæri.  

Hagsmunaárekstur getur til dæmis orðið þegar starfsmaður setur persónulega, félagslega, 

fjárhagslega eða pólitíska hagsmuni sína framar hagsmunum fyrirtækisins. Sé starfsmaður ekki 

viss hvort um mögulegan hagsmunaárekstur sé að ræða skal hann hafa samband við gæðastjóra 

fyrirtækisins áður en hann tekur ákvörðun eða grípur til aðgerða. Það er stefna Ósa að starfsfólk 

fyrirtækisins starfi eingöngu hjá Ósum. Mögulegar undantekningar frá þeirri reglu þurfa að vera 

samþykktar af forstjóra fyrirtækisins. 

 



 

 Nr. 10149                  Útg. 1 5 

Lagaumhverfi 

Starfsfólk Ósa er í samskiptum við fyrirtæki og birgja um allan heim og er í þeim samskiptum 

bundið af lögum og reglum viðkomandi landa, til viðbótar við siða- og samskiptareglur Ósa. Á 

Íslandi fylgir starfsfólk Ósa gildandi lögum og reglum, gæðahandbók Ósa og dótturfélaga, 

EFPIA samskipta og siðareglum, MedTech samskipta og siðareglum og 

samningum/samskiptareglum lækna og stofnana, til viðbótar við siða- og samskiptareglur 

Ósa. 

Með því að fylgja ítrustu stöðlum og reglum staðfestir Ósar siðferðislegt gildismat sitt. Það 

gefur fyrirtækinu forskot í samkeppni, stuðlar að bættri ímynd og ýtir undir ábyrgð og 

trúverðugleika. 

Samkeppnislög 

Ósar fer eftir samkeppnislögum og megin reglum samkeppnisréttar og gengur út frá því: 

• Að starfsfólk Ósa skilji markmið og tilgang samkeppnislaga, sem er að stuðla að 

eflingu virkrar samkeppni. 

• Að starfsfólk Ósa geri sér grein fyrir hlutverki samkeppnisyfirvalda og gildissviði 

samkeppnislaga. 

• Að starfsfólk Ósa skilji grundvallarreglur samkeppnislaga og heiti því að fara eftir 

þeim í störfum sínum. 

• Að starfsfólk Ósa heiti því að ræða aðeins við viðskiptavini Ósa á viðskiptalegum og 

lögmætum forsendum. 

• Að starfsfólk Ósa geri sér grein fyrir því að brot á samkeppnislögum varða við 

hegningarlög og munu leiða til fyrirvaralausrar brottvísunar úr starfi. 

Trúnaðarupplýsingar 

Trúnaðarupplýsingar Ósa eru ein verðmætasta eign fyrirtækisins, annars vegar vegna 

mikilvægis þeirra í viðskiptum og hins vegar vegna þeirra áhrifa sem slæm meðferð slíkra 

upplýsinga getur haft á orðspor fyrirtækisins. 

Starfsfólki Ósa ber að gæta þess að ljóstra ekki upp trúnaðarupplýsingum til óviðkomandi 

aðila. Til trúnaðarupplýsinga teljast meðal annars tæknilegar upplýsingar um framleiðsluvörur 

eða -ferli, listar yfir söluaðila eða kaupverð, innihald samninga, áætlanir um kostnað, 

verðlagningu eða þjónustu, markaðsáætlanir, viðskiptamannalistar, óopinberar 

fjárhagsupplýsingar, upplýsingar um sölu, samruna og kaup á fyrirtækjum og fleira. 
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Mikilvægt er að gæta ávallt góðra viðskiptahátta og siðferðislegra grundvallarreglna við öflun 

og meðferð upplýsinga. 

Trúnaður milli deilda 

Starfsfólk Ósa skal hafa sérstaklega í huga að samkeppni ríkir ekki einungis milli fyrirtækisins 

og aðila utan þess, heldur einnig milli deilda þess. Því gilda sömu reglur um 

trúnaðarupplýsingar innan hverrar deildar fyrirtækisins. 

Meðferð persónuupplýsinga 

Ósum er umhugað um persónuvernd og öryggi gagna sem meðhöndluð eru hjá fyrirtækinu. 

Fyllsta öryggis er gætt við meðhöndlun persónuupplýsinga og lýsa persónuverndarstefnur 

félaganna ábyrgri meðhöndlun slíkra upplýsinga. Persónuverndarstefnum er ætlað að tryggja 

að til staðar sé heildstæð sýn á söfnun, notkun, birtingu, flutning og geymslu þeirra 

persónuupplýsinga einstaklinga sem félagið er að vinna með hverju sinni og er stefnum ætlað 

að treysta fylgni félagsins við lög og reglur þar að lútandi. 

Starfsfólk Ósa skal kynna sér persónuverndarstefnur sem eru aðgengilegar á vefsíðum 

félaganna.  

 

 

 


