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MEDLEMSVILLKOR 

Svensk Egenvård är representanten för en trovärdig och framgångsrik egenvårdsbransch och ett aktivt 
stöd till medlemmarna. 

Branschorganisationen Svensk Egenvård bildades som Hälsokostbranschens leverantörsförening 
1973. Än idag står leverantörsfrågorna i fokus och ett krav på medlemskap är att företaget är 
en leverantör. Flera medlemsföretag är även verksamma som producenter eller bedriver 
egen försäljning. Föreningen Svensk Egenvård samlar leverantörer av natur- och 
växtbaserade läkemedel, kosttillskott, sportnutrition, viktminskning, kosttillskottsliknande 
medicinteknik och hälsosamma livsmedel på den svenska marknaden. Föreningen Svensk 
Egenvård äger Svensk Egenvård AB som är det bolag som utför tjänster och som 
medlemmarna tecknar serviceavtal med.  

Verksamheten leds av en styrelse som årligen väljs på ett årsmöte som äger rum i maj månad. 
På årsmötet beslutas även om verksamhetsinriktning och avgiftsnivå. Det dagliga arbetet 
sker på Svensk Egenvårds kansli på Jungfrugatan 62 i Stockholm. Svensk Egenvård verkar 
inom EU som svensk representant i Food Supplements Europe.  

Medlemskap i Svensk Egenvård kan endast beviljas av styrelsen. Medlemskap med 
tillhörande serviceavtal gäller tills dess att utträde begärs och beviljas av styrelsen enligt 
stadgan. Utträde sker vid det årsskifte som inträffar närmast efter sex månader sedan 
anmälan om utträde inkommit. 

Medlemmar i Svensk Egenvård förbinder sig att iaktta föreningens etiska regler. Dessa 
innebär att medlemsföretagen ska följa de lagar, direktiv, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som reglerar handeln med egenvårdsprodukter, exempelvis 
livsmedelslagen, läkemedelslagen och marknadsföringslagen. Man ska också följa de av 
Svensk Egenvård antagna Branschriktlinjerna.  

Avgiften för medlemskap i föreningen Svensk Egenvård är 900 kronor per år. Avgiften för 
serviceavtalet baseras på omsättningen. Medlemmar med en årsomsättning understigande 6 
miljoner SEK betalar den lägsta avgiften vilket är 21 000 SEK. Medlemmar med en omsättning 
över 6 miljoner SEK betalar en serviceavgift som utgör 0,35 procent av nettoomsättningen från 
egenvårdsprodukter omsatta på den svenska marknaden. Den högsta enskilda 
medlemsavgiften är 271 000 SEK. Medlemsföretag inom samma koncern kan ingå 
koncernmedlemskap. Ett sådant medlemskap kan aldrig överstiga 397 000 SEK. Konsulter 
eller till branschen närstående företag kan beviljas associerat medlemskap. Serviceavgiften är 
då 14 250 kr per år. Serviceavgiften är avdragsgill som kostnad i medlemmarnas bokföring. 


