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Målsatt prioritering i koncernen 2017:

”Stödja kundernas hållbara val och driva en klimatsmart utveckling”
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Hållbara val på Apotek Hjärtat:
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Läkemedel/OTC Handelsvaror

EMV



Läkemedelsförsäljning - fördelning
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Öppen vård 28,4 mdkr

Egenvård

TLV beslutar: Generikautbytet 

gäller – byts ut till det billigaste!

Inga miljökrav!

Landstingen upphandlar

Miljöhänsyn via 

upphandling

Ref.: INSIKT, e-Hälsomyndigheten, December 2015

Sluten vård 7,5 mdkr

20 %

10 %

Hjärtats miljö- och 

hållbarhetskriterier
Apotek

70 %



Läkemedel hamnar i miljön via två huvudvägar:
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Tillverkning Konsumtion



I vår satsning tittar vi på tillverkningen:
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Tillverkningen av läkemedel sker ofta i fattiga 
länder med svagt skydd för människor och miljö, 
och som har stora problem med korruption.

o Lokalt drabbar det människors hälsa och 
orsakar miljöförstöring.

o Globalt riskerar vi resistensutveckling som 
drabbar oss alla, även i Sverige.

o Miljökrav saknas idag i lagstiftningen som styr 
tillverkningen av läkemedel (GMP)



Förra hösten skickade vi ut en enkät till 
alla leverantörer i värkhyllan.

Vi ville veta hur de jobbar med miljö och 
socialt ansvar, för att identifiera de bästa 
alternativen i värkhyllan. 

Enkäten hade två delar

7



Del 1 av enkäten: Frågor om hållbarhetsarbetet

Enkätens första del bestod av 13 frågor där 
företaget ombads beskriva bland annat:

• Hur jobbar ni med miljöskydd, mänskliga 
rättigheter, barnarbete, tvångsarbete och 
arbetarrätt? 

• Vad ser för ni risker i er tillverkning?

• Hur jobbar ni med kontrollen av leverantörer 
& underleverantörer?
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9

API

Formulering

Läkemedelsbolag Reningsverk

• Ange adresser och typ av anläggning

• Följs miljölagstiftningen?

• Hur hanteras flytande avfall?

• Nivåer av API i avloppsvattnet

• Hur förebygger ni resistens?

API = Active Pharmaceutical Ingredient

Del 2 av enkäten: Detaljerade frågor med miljöfokus

Frågorna i denna del av enkäten är tänkta att definiera var i tillverkningskedjan det potentiellt 
kan ske utsläpp, samt underlätta för en framtida inspektion. 



Ett företag kan ha 40 anläggningar runtom i världen…
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…och samtidigt använda underleverantörer
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Utmaning våren 2016…

15 av 20 leverantörer svarade på enkäten

Ingen har inkommit med de svar rörande 

API-siten som vi efterfrågat (utsläpp etc)

9 av de 15 har visat upp en 

hållbarhetsredovisning av hög kvalitet
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Att agera eller 
inte agera? Det 

var frågan…



Välj med Hjärtats tre kriterier
för miljö- och hållbarhetsarbete
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1.

Hållbarhets-
rapport enligt
GRI standard 

2.

Innehållet i rapporten
har granskats av

tredje part

Externt
reviderad 

3.

Medlemmar i 
bransch-

organisationen 
Pharmaceutical
Supply Chain

Initiative (PSCI)



Vår nya hållbarhetsmärkning – Välj med Hjärtat
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Så ser det ut på apoteken
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Lanserat
på samtliga

apotek i
februari 2017
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Företag

som uppfyller

Välj med Hjärtats

kriterier just nu
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