Etiske retningslinjer

Våre verdier og standarder

Grunnlaget for vår suksess

Versjon 4.2

Vårt firma
Helt fra begynnelsen har historien om MSD vært ledet av troen på å gjøre det rette. George Merck
understreket dette prinsippet i 1950 da han sa: «Vi prøver aldri å glemme at medisin er for folket.» Når vi
fortsetter å bygge på vår sterke arv av innovasjon i laboratoriene våre for å skape en bærekraftig positiv
avkastning på investeringen vår, er vår forpliktelse til urokkelig etikk og integritet noe som aldri vil bli
endret. Selv om vi snakker mange språk og representerer mange kulturer, er vi forenet i vår innsats for
å levere banebrytende medisiner med ærlighet og integritet. Våre verdier og standarder er det som gjør
oss til MSD. De er grunnlaget for vår suksess.

«Vi prøver å aldri glemme at
medisin er for folket. Det
er ikke for fortjenesten.
Fortjenesten følger, og hvis
vi har husket det, har de
aldri unnlatt å dukke opp.»
— George W. Merck, 1950
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Det vi gjør er viktig
Vårt formål
Vi bruker kraften til ledende vitenskap for å redde og forbedre liv rundt om i verden.

«Veiledet av vårt formål som er
å redde og forbedre liv rundt
om i verden, er våre verdier
og standarder grunnleggende
for vår suksess. Våre etiske
retningslinjer og vår kultur
bestemmer hvordan vi
stiller opp, hvordan vi tar
beslutninger og hva vi står for
som et selskap og samfunn.»
— Rob Davis
CEO and President
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Hvordan vi gjør det er viktig
Vi er forpliktet til det beste for
interessentene våre – det brede
spekteret av mennesker og
lokalsamfunn hvis liv blir berørt
av det vi gjør.
Våre pasienter og kunder

Våre aksjonærer

Hver dag berører produktene våre liv. Vi ser på dette
som et privilegium og jobber utrettelig for å identifisere
de mest kritiske behovene til våre kunder og pasienter.
Vi bruker ressursene våre på å møte disse behovene og
tjene deres tillit hver dag.

Våre aksjonærer stoler på oss med sine hardt opptjente
penger. Til gjengjeld forventer de god selskapsstyring,
ærlig, nøyaktig og rettidig resultatinformasjon og tydelige
avsløringer i all offentlig rapportering og kommunikasjon.

Våre ansatte
Våre ansattes kunnskap, fantasi og ferdigheter driver vår
innovasjon. Som arbeidsgiver streber vi etter å skape
et arbeidsmiljø som inspirerer tillit, inkludering og
respekt, slik at vi kan slippe løs banebrytende tenkning og
oppfinnelser.

Våre leverandører og distributører
Uten tillit er et forretningsforhold bare så sterk som den
siste transaksjonen. Vi verdsetter våre leverandører og
jobber for å alltid behandle dem ærlig, rettferdig og med
respekt. På deres side forventer vi at de deler verdier og
standarder som stemmer overens med våre egne.

Våre lokalsamfunn og samfunn
Våre lokalsamfunn er våre naboer, og de stoler på at vi er
gode samfunnsborgere. Vi støtter stolt en rekke sosiale,
helsemessige og miljømessige bærekraftsprogrammer.
Vi overholder alle lover, regler og forskrifter som gjelder
for vår virksomhet.
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Våre verdier og standarder forener oss
De representerer selve kjernen i vår karakter som selskap.
Det er de som gjør oss til et selskap verdig til tillit.
De styrer våre beslutninger og handlinger.

Pasienter først

Etikk og integritet

Vi er alle ansvarlige for å levere produkter og
tjenester av høy kvalitet. Vi ønsker å forbedre
helsen og velværet til mennesker og dyr
over hele verden, og utvide tilgangen til våre
medisiner og vaksiner. Alle våre handlinger må
måles mot vårt ansvar overfor de som bruker
eller trenger produktene våre.

Vi er forpliktet til de høyeste standarder for etikk
og integritet. Vi er ansvarlige overfor våre kunder,
konkurrenter, distributører og leverandører,
aksjonærer, og lokalsamfunnene vi betjener over
hele verden. Gjennom vårt ansvar, tar vi ikke
profesjonelle eller etiske snarveier Våre samspill
med alle segmenter av samfunnet må være
åpen og gjenspeile disse standardene.

STANDARDER
Våre retningslinjer

Respekt for mennesker

Som veileder oss, leder oss på
den prinsipielle veien til å være
et selskap verdig til tillit

Vår evne til å være dyktige avhenger
av integriteten, kunnskapen,
fantasien, dyktigheten, mangfoldet,
sikkerheten og lagarbeidet til våre ansatte.
For dette formålet jobber vi for å skape et miljø
av gjensidig respekt, inkludering og ansvarlighet.
Vi belønner engasjement og prestasjoner, og er
lydhøre for behovene til våre ansatte og deres
familier.

Innovasjon og
vitenskapelig
fortreffelighet

Vi er dedikert til det høyeste nivået av
innovasjon og vitenskapelig fortreffelighet.
Vår forskning er styrt av en forpliktelse til å
forbedre helse og livskvalitet. Vi streber etter å
identifisere og møte de mest kritiske behovene
til pasienter og kunder gjennom kontinuerlig
innovasjon.

Våre verdier og standarder er grunnleggende for vår suksess.
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Våre retningslinjer
Våre bedriftspolicyer er standarder for oppførsel
for å engasjere seg med interessenter. Vi bruker
disse retningslinjene for å navigere beslutningene
vi står overfor hver dag.
01 Produktsikkerhet
Vi streber etter å sikre at kunder og pasienter har tillit til
produktenes sikkerhet og effektivitet.

02 Produktkvalitet

Produktene våre er der når folk trenger dem, med kvalitet
de kan stole på.

03 Forskning

Vår forskning er styrt av vår forpliktelse til å bevare
menneskers og dyrs helse, og øke livskvaliteten.

04 Kundekontakt, markedsføring
og forretningspraksis

Vi gir nøyaktig, balansert informasjon om produktene
våre, og engasjerer oss ikke i aktiviteter som upassende
fordeler eller påvirker kundene våre.

05 Forebygging av bestikkelser og korrupsjon

Vi verken lover, tilbyr, betaler, ber om eller aksepterer noe
av verdi for å påvirke beslutninger eller handlinger med
hensyn til vår virksomhet på upassende måte.

06 Anskaffelse og relasjon til leverandør

Ved å erkjenne at våre partnere og leverandører spiller
en viktig rolle i vår overordnede suksess, etablerer vi
relasjoner med de som gir oss den beste generelle verdien,
og som deler vår satsing på kvalitet, pris, levering, service,
mangfold, omdømme og etiske forretningspraksis.

07 Monopolforebygging og rettferdig konkurranse

14 Respekt for miljø, helse og sikkerhet

08 Global handelspolicy

15 Rapportering og reaksjon på misbruk

Vi konkurrerer aggressivt, men rettferdig for å fremme
åpne markeder og kundevalg basert på verdiene til våre
produkter og tjenester, og på vårt rykte for ærlighet og
rettferdig handel.

Vi opptrer ansvarlig for å flytte produkter og tjenester over
landegrensene i samsvar med lokale og internasjonale
handelsbestemmelser som styrer virksomheten vår.

09 Finansiell integritet

Som ansvarlige forvaltere mener vi at finansiell åpenhet
og integritet er avgjørende for å ivareta våre eiendeler,
sikre vår misjon og fremtidig suksess, og fremme tillit hos
våre interessenter.

10 Interessekonflikt

Vi anerkjenner og offentliggjør situasjoner som
kan eller kan virke som kompromitterende for vår
forretningsmodell, eller som kan påvirke vår virksomhet
urimelig, og når det er nødvendig, implementerer vi
kontrolltiltak for å minimere risikoen.

11 Innsidehandel

Vi foretar ikke handlinger som undergraver investorenes
tillit, f.eks deling av innsideinformasjon som tilhører MSD
og dets forretningspartnere, eller å dele «råd» som kan
påvirke investeringsbeslutninger på urettferdig måte.

12 Avsløre informasjon om MSD

Vi er forpliktet til å være åpne og gi passende åpenhet
om måten vi opererer på, slik at vi opprettholder våre
interessenters tillit og tiltro.

13 Informasjonshåndtering og beskyttelse

Vi ivaretar og anvender høye etiske standarder for korrekt
innsamling, bruk, forvaltning og beskyttelse av selskapets
proprietære informasjon, samt informasjon som er
betrodd oss av andre.

Vi er forpliktet til å tilby en trygg og sunn arbeidsplass for
våre ansatte, minimere miljøpåvirkningen av driften vår, og
samarbeide med leverandører som deler vår forpliktelse
til sikkerhet og miljøforvaltning.

Vi gjør det mulig for selskapet å ta opp potensiell
uredelighet og ivareta dets omdømme ved å si ifra når vi
ser eller mistenker noe upassende, og vi tolererer ikke
gjengjeldelse mot noen som tar opp en bekymring eller gir
informasjon i forbindelse med en etterforskning.

16 Håndtering av kontrollerte stoffer

Vi støtter bruken av kontrollerte stoffer til passende
medisinske, vitenskapelige og kommersielle
formål, samtidig som vi opprettholder et lukket
distribusjonssystem som sikrer forsvarlig kontroll i
forbindelse med anskaffelse, produksjon, transport,
lagring, bruk, distribusjon og avhending.

17 Globale menneskelige ressurser

Vi fremmer en kultur med gjensidig respekt, verdighet og
integritet, der vi tiltrekker og utvikler svært talentfulle,
engasjerte og mangfoldige medarbeidere som er i stand til
å levere utmerket ytelse.

18 Dyreomsorg og bruk

Vi behandler alle dyr under vår omsorg humant og bruker
dem kun i forskning når det ikke finnes noe vitenskapelig
gyldig alternativ.

19 Veldedige bidrag og frivillighet

Vi er positive endringsagenter når det gjelder å forbedre
globalt helsevesen, fremme utdanning og ta opp kritiske
sosiale problemer gjennom veldedige bidrag og støtte til
ansattes frivillighet.
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Verdibaserte avgjørelser
Våre verdier og standarder og våre retningslinjer tar for seg mange vanlige typer
situasjoner på arbeidsplassen. Men de kan ikke ta opp alle mulige forhold, og de er
ikke en erstatning for å utøve god dømmekraft.

Når du står overfor en utfordring,
kan disse spørsmålene hjelpe deg å
bestemme for hva du bør gjøre.

Spør deg selv...
Kan min oppførsel eller avgjørelse skade
noen eller noe?
Vil min oppførsel krenke tilliten til
kunder, pasienter, aksjonærer eller
andre interessenter?
Er jeg villig til å bli holdt ansvarlig
for denne handlingen og for dens
konsekvenser?
Vet jeg med sikkerhet at min foreslåtte
handling er i samsvar med innholdet og
ånden i selskapets retningslinjer, samt
gjeldende lover og forskrifter?

Si din MENING
Beskytt omdømmet vi har opparbeidet oss
som et selskap som opererer med integritet og
rapporter enhver oppførsel som kan sette vårt
rykte på spill.
Hvis du ser eller mistenker ansattes uredelig,
uetisk eller ulovlig aktivitet, snakk med
lederen din, en annen bedriftsressurs (f.eks.
etterlevelsesavdeling, juridisk avdeling eller
verneombudet) eller, der det er tillatt ved lov, Si
din mening på msdethics.com for å adressere
dine spørsmål eller bekymringer konfidensielt
uten frykt for gjengjeldelse.
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Det vi gjør er viktig
Redde og forbedre liv

Hvordan vi gjør det er viktig
Urokkelig etikk og integritet
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