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Stefna gegn spillingu og mútuþægni 

Tilgangur 

Starfsfólk Ósa og dótturfélaga (hér eftir vísað til sem ''samstæðan'' eða ''Ósar'') skal fara að 

öllum viðeigandi lögum og reglugerðum. Starfsfólk skal jafnframt hafa heiðarleika, gagnsæi 

og ábyrgð að leiðarljósi í samskiptum sínum við viðskiptavini, heilbrigðisstarfsmenn og aðra 

opinbera starfsmenn (sjá nánar í Kverinu). 

Stefna þessi skal tryggja að Ósar hafi viðeigandi umgjörð og varnir gegn spillingu og 

mútuþægni (anti-bribery and corruption, ABAC). 

Gildissvið 

Stefna þessi nær til Ósa og dótturfélaganna Icepharma, LYFIS og Parlogis og gildir um 

starfsfólk samstæðunnar sem eru í samskiptum við viðskiptavini samstæðunnar, 

heilbrigðisstarfsmenn og aðra opinbera starfsmenn og aðra sem ráðnir eru í verktöku. 

Ábyrgð 

Framkvæmdastjóri Gæðasviðs ber ábyrgð á: 

• Að tryggja að varnir samstæðunnar gegn mútuþægni og spillingu (ABAC stefna) sé í samræmi 

við gildi og markmið þess. 

Gæðastjórar bera ábyrgð á: 

• Að gæðakerfi fyrirtækjanna endurspegli stefnu gegn spillingu og mútuþægni · Að allt 

starfsfólk  fái viðeigandi fræðslu um varnir gegn mútuþægni og spillingu. 

Framkvæmdastjórar bera ábyrgð á: 

• Að tryggja hlítni starfsfólks við stefnu þessa og eftirliti með því að stefnunni sé framfylgt. 

 

Allt starfsfólk, sem eru í samskiptum við viðskiptavini samstæðunnar, heilbrigðis-starfsmenn 

og aðra opinbera starfsmenn,  skal þekkja og starfa í samræmi við stefnu þessa. Starfsfólk 
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skal hafa það að markmiði að orðspor og ímynd félaganna skaðist ekki og takmarka það 

fjárhagslega tjón sem hlotist gæti af broti á lögum og reglum. Starfsfólk sem brýtur gegn 

stefnu þessari gæti einnig verið að brjóta  almenn hegningarlög. 

Stjórnendur bera ábyrgð á því að viðeigandi starfsfólk sæki fræðslu er varðar stefnu þessa. 

Stjórnendur bera ábyrgð á að starfsfólk starfi í samræmi við lög, ytri og innri ferla og reglur. 

Stjórnendur skulu einnig sýna gott fordæmi og stuðla að ráðvendni, heiðarleika og 

ábyrgðartilfinningu starfsfólks. 

Meginreglur 

Starfsfólki Ósa og dótturfélaga 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 og dótturfélaganna. Fjárhagslegur ábati eða hlunnindi telst 

allt sem hefur virði fyrir aðila, svo sem peningar, gjafir, þjónusta, atvinnutilboð, lán, 

ferðakostnaður eða skemmtun. 

Styrkir og framlög: 

Gagnsæi í samskiptum er lykillinn að því að lágmarka líkur á spillingu og mútuþægni. 

Upplýsingar um greiðslur til heilbrigðisstarfsfólks eru birtar á heimasíðu Icepharma og/eða 

Frumtaka (Disclosure Code). 

Framlög og styrkir til heilbrigðisstofnana, sjúklingasamtaka, lögaðila eða rekstraraðila í 

heilbrigðisþjónustu (Healthcare Organisation) eru birtir opinberlega á heimasíðu Frumtaka 

og/eða á vef Icepharma í þeim tilgangi að tryggja gegnsæi við veitingu fjárverðmæta. 

Starfsfólk Ósa og dótturfélaga, sem vinna með lyf, fylgja Samskipta og siðareglum EFPIA og 

Frumtaka um samskipti við heilbrigðisstarfsfólk og kynningu lyfseðilsskyldra lyfja. Starfsfólk 

Ósa og dótturfélaga fylgja Code of Ethical Business Practice um samskipti við 

heilbrigðisstarfsfólk vegna kynninga á lækningatækjum. Starfsfólk Ósa og dótturfélaga fylgja 

einnig samningi Frumtaka, Félags atvinnurekenda og Samtaka verslunar og þjónustu við 

Læknafélagið um samskipti lækna og fyrirtækja sem framleiða og flytja inn lyf. 

 

Ósar og dótturfélög heimila greiðslur til heilbrigðisstarfsfólks gegn skriflegum samningi, 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1940019.html
http://www.frumtok.is/Media/frumtokbaeklingur14090.pdf
http://www.frumtok.is/Media/frumtokbaeklingur14090.pdf
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samkvæmt viðurkenndum viðmiðum fyrir fundi eða ráðgjöf, sjá gæðahandbók Icepharma 

5.2.01 Fundir og ráðstefnur og 5.4.04 Viðmið Icepharma fyrir greiðslur og risnu. 

Eftirlit 

Allar færslur á kreditkortum starfsfólks eru yfirfarnar og samþykktar af framkvæmdastjórum 

mánaðarlega. Allir reikningar eru samþykktir af deildarstjórum og fara í gegnum bókhald. 

Framkvæmdastjórar yfirfara uppgjör deilda mánaðalega. Endurskoðendur frá KPMG gera 

endurskoðun á bókhaldi Ósa og dótturfélaga árlega. 

Viðmið fyrir greiðslur og risnu eru yfirfarin annað hvert ár af þriðja aðila. 

Fræðsla 

Starfsfólk samstæðunnar sem eru í samskiptum við viðskiptavini samstæðunnar, 

heilbrigðisstarfsmenn og aðra opinbera starfsmenn skal kynna sér þessa stefnu, jafnframt skal 

allt starfsfólk samstæðunnar fá árlega þjálfun í  siða- og samskiptareglum Ósa, Kverið. 

 

 

http://delfi-apps-01.galaxy.domain:8088/focal/icepharma/qmam.nsf/5e27f2e5a88c898e00256500003c98c2/11d9659225ad8dc500257da4004d2013?OpenDocument
http://delfi-apps-01.galaxy.domain:8088/focal/icepharma/qmam.nsf/5e27f2e5a88c898e00256500003c98c2/d70a5c44a197935a00257da4004d8de2?OpenDocument
http://www.icepharma.is/um-icepharma/samskipti/kverid

