
   
 
AST Medical ABs uppförandekod i sammandrag 

 
AST Medical ABs affärsidé är att tillhandahålla och marknadsföra sjukvårds-
produkter av engångs- och korttidskaraktär till våra kunder inom hälsa och 

sjukvård. Vi arbetar långsiktigt för att vår verksamhet upprätthåller en 
miljömässig, social och ekonomisk standard som är hållbar. Att risker minimeras 

genom att samarbeta med företag som har dokumenterad kvalitet i produktion 
och service samt följer FNs och ILOs föreskrifter vad gäller uppförandekod. 
 

Vår uppförandekod vänder sig till samtliga leverantörer och deras 
underleverantörer oavsett om försörjningskedjan avser AST Medicals egna 

varumärken eller leverantörernas fabrikat. Vår kod bygger på internationellt 
vedertagna standarder som FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, 
FNs konvention om barns rättigheter samt vissa av ILOs konventioner.  

 
Rättsliga krav 

Våra leverantörers och andra partners verksamhet ska alltid följa den lokala 
lagstiftningen i respektive land. Skulle vår uppförandekod avvika från den 
nationella lagstiftningen, har den senare företräde. 

 
Anställdas rättigheter 

• Barnarbete accepteras inte.(ILO konventionerna 138 och 182 samt FNs 
konvention om barns rättigheter). Ingen anställd får vara under 15 år, eller 

yngre än minimiåldern för anställning om denna överstiger 15 år. 
• Tvångsarbete eller annan form straffarbete accepteras inte. (ILO 29 och 105) 
• Diskriminering i någon form accepteras inte oavsett etnisk tillhörighet, kön, 

religion, socialt ursprung, handikapp, politisk uppfattning eller sexuell 
läggning. (ILO 100 och 111) 

• Löner och arbetstider – Lön skall utbetalas regelbundet, punktligt, direkt och 
till fullo till den anställde och följa gällande kollektivavtal i branschen. 
Veckoarbetstid får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid skall vara 

betald. 
• Alla arbetstagare har rätt att organisera sig och förhandla kollektivt. I länder 

där föreningsrätten är begränsad ska leverantören medverka till att anställda 
får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan 
negativa konsekvenser. 

 
Miljö 

Miljöfrågor är viktiga för AST Medical AB. Vi förväntar oss att företagets 
leverantörer tar sitt ansvar i dessa frågor. Våra leverantörer skall följa lokalt 
gällande miljölagar och bestämmelser samt sträva efter att minska sin 

miljöpåverkan.  
 

Hälsa och säkerhet 
Vi förväntar oss att våra leverantörer och övriga partners alltid prioriterar sina 
medarbetares säkerhet. Farlig utrustning eller att verksamheten bedrivs i 

undermånliga byggnader, accepteras inte. Arbetsmiljön skall hålla en nivå som 
överensstämmer med internationella riktlinjer. Anställda skall informeras om 

eventuella hälsorisker arbete kan medföra. Skyddsutrustning, första hjälpen och 
utrustning vid brand eller olycka, ska finnas tillgänglig och vara i funktion. 


