Selskapets policy nr. 9
Regulatoriske saker og kvalitetssikring
Ansvar og prosedyrer:
1.

Forpliktelse til regulatorisk og kvalitetsoverholdelse: Stryker forplikter seg å utvikle, produsere og markedsføre
medisinske produkter som er trygge og effektive og som overholder gjeldende lover og forskrifter, inkludert de som
administreres av United States Food and Drug Administration (FDA) og tilsynsmyndigheter i de landene hvor Stryker har
forretningsvirksomhet. Alle ansatte hos Stryker har ansvar for å overholde disse lovene og forskriftene.

2.

Divisjonspresidenter: Presidenten eller lederen i hver Stryker-divisjon (“divisjonspresident”) har hovedansvar for å
sikre at hans eller hennes divisjon overholder alle gjeldende forskrifter og kvalitetskrav. Divisjonspresidentens ansvar
omfatter å etablere og opprettholde: forskrifts-/kvalitetspolicyer og -planer for divisjonen; systemer og prosedyrer som
gjelder i forbindelse med riktig bruk av hvert område i forskrifts- og kvalitetsoverholdelse; opplæringsprogrammer for
forskriftsmessige og kvalitetssikringanliggender for divisjonsansatte; og en tilstrekkelig bemannet
kvalitetssikringsorganisasjon (“RA/QA”) som skal ledes av divisjonens RA/QA-leder som også vil bistå divisjonen med å
etterkomme sine overholdelsesforpliktelser. I tillegg er divisjonspresidenten ansvarlig for å sikre at forskrifts/kvalitetsinitiativer identifisert av selskapets RA/QA-styringskomité blir implementert samt sikre nødvendig rapportering
av RA/QA-saker som beskrevet i dette policyens del 4.

3.

Stryker RA/QA-styringskomité.
3.1. En RA/QA-styringskomité sammensatt av senior RA/QA-ledere fra hele selskapet vil møtes minst én gang i kvartalet
og vil være ansvarlig for å føre tilsyn med selskapets kvalitets- og forskriftsaktiviteter på verdensbasis. Komiteens
funksjoner vil omfatte:
•
å iverksette og/eller overvåke uavhengige granskinger av kvalitetssystemer i Strykers produksjonsanlegg
•
å evaluere 483-er, inspeksjonsrapporter, MDR-er, årvåkenhetsrapporter, tilbakekallinger, advarselsbrev og
andre negative forskrifts-/kvalitetsmeldinger levert inn eller mottatt av divisjonene, og divisjonenes
revisjonsplaner og resultater for å identifisere RA/QA-anliggender som krever globale og/eller selskapsinitiativer
•
å hjelpe divisjonene med å reagere på negative RA/QA-forhold anmerket av amerikanske eller internasjonale
tilsynsmyndigheter
•
å hjelpe divisjonene med implementering av initiativer identifisert i deres egne kvalitetsplaner eller av komiteen
•
å identifisere, fremme, og dele beste praksis på tvers av divisjonene
•
å rapportere om RA/QA-anliggender som omhandles i del 4 av denne policyen

4.

Rapportering
4.1. Selskapet skal konkurrere med andre på en energisk, real, etisk og lovlig måte. Selskapet skal overholde alle
antitrustlover og andre lover som regulerer konkurranse og handel i de land selskapet har forretningsvirksomhet i,
og skal ikke diskutere prissetting, kostnader, produksjonsplaner, forretningsstrategier eller annen proprietær eller
konfidensiell informasjon med konkurrentene.
•
Divisjonspresidenten skal melde fra til Strykers CEO og selskapets RA/QA-styringskomité om alle:
o inspeksjoner av divisjonens kvalitetssystemer, produkter, eller anlegg av enhver myndighetsinstans eller organisasjon
o negative forskrifts-/kvalitetstiltak satt i verk av enhver myndighetsinstans
o tilbakekallinger eller andre produkttiltak foretatt av divisjonen
o rapportere alle påståtte produktfeil eller funksjonsfeil som divisjonen er forpliktet til å melde fra om til en
myndighetsinstans
o andre betydelige forskrifts-, kvalitets-, eller produktsikkerhetsanliggender.
•
RA/QA-styringskomiteen vil umiddelbart rapportere alle vesentlige forskriftsmessige og kvalitetsforhold til
Strykers CEO, de relevante divisjonspresidenter og divisjonenes RA/QA-ledere og Strykers juridiske direktør.
Komiteen vil møte CEO minst to ganger i året for å gjennomgå selskapets overholdelse av amerikanske og
internasjonale forskrifts- og kvalitetssystemkrav.

5.

Spørsmål: Dersom du har spørsmål om spesifikke transaksjoner eller tvil om ditt ansvar etter denne policyerklæringen,
kontakt Strykers CFO eller juridiske direktør. Det endelige ansvaret for overholdelse, ligger imidlertid hos deg.
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