Apotekets Communication on Progress för Sveriges miljömål
Apoteket arbetar för att minska negativ miljöpåverkan som orsakas av vår verksamhet. Sammanställningen
nedan visar hur våra aktiviteter bidrar till de svenska miljömålen. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på
apoteket.se eller i vår års- och hållbarhetsredovisning.
Mål:

Beskrivning:

Hänvisning: Kommentar:

Begränsad
klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären ska
stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimat-systemet inte
blir farlig.

-

Apotekets utsläpp av växthusgaser kommer
främst från varutransporter, energiförbrukning
och tjänsteresor.
Vi har ökat andelen förnybara bränslen i våra
varutransporter. Alla våra transporter är
klimatkompenserade. Vi samverkar med våra
transportörer för att effektivisera och
miljöanpassa transporterna.
Vi använder el från förnybara källor där vi har
egna elavtal.
Utsläppen från våra tjänsteresor minskar tack vare
minskat resande, utbildning i sparsam körning
och fler webbmöten.

Frisk luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.

-

Apotekets transporter orsakar utsläpp av
hälsopåverkande växthusgaser som SOx, NOx
och partiklar.
Vi har ökat andelen transporter med fordon av
lägst miljöklass Euro 5.

Bara naturlig
försurning

De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning ska underskrida gränsen för
vad mark och vatten tål.

NA

Ej relevant för Apoteket

Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte
hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden.

-

Apoteket erbjuder läkemedel och andra
apoteksprodukter till konsumenter och hälso- och
sjukvård. Miljöpåverkan förekommer vid
tillverkning, användning och avfallshantering.
Vi för dialog och samarbetar med hälso- och
sjukvården, läkemedelsindustrin och myndigheter
för att förbättra läkemedelsanvändning och
förhindra onödig kassation.
Vi bedriver projektet Koll på läkemedel
tillsammans med PRO och SPF i syfte att minska
användningen av för många och olämpliga
läkemedel för äldre.
Vi informerar allmänheten om vikten av att lämna
in överblivna läkemedel på apotek. Apoteket
instiftade den årliga Stora insamlingsdagen 2017.
Kvalitetskontrollen är vårt kontrollsystem för att
säkerställa att inga apoteksprodukter (ej
läkemedel) med olämpliga ingredienser ur hälsoeller miljösynpunkt förekommer i vårt sortiment.

Skyddande
ozonskikt

Ozonskiktet ska utvecklas så att det
långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
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Ej relevant för Apoteket
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Säker strålmiljö

Människors hälsa och den biologiska
mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning.

NA

Ej relevant för Apoteket

Ingen
övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och
vatten ska inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningar för biologisk
mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.

NA

Ej relevant för Apoteket

Levande sjöar
och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras.

-

Syftet med läkemedel är att de ska påverka
människokroppen. När de används passerar
läkemedelsresterna kroppen, avloppet och
reningsverket och hamnar slutligen i
vattenmiljön. Där finns risk för att de påverkar
andra levande organismer. Den största
miljöpåverkan sker dock på platser där de aktiva
substanserna i läkemedel tillverkas. Där kan
halterna av läkemedelsrester i miljön vara
betydligt högre än halterna som orsakas av
människors läkemedelsanvändning här i Sverige.
För att komma åt problemen hela vägen från
tillverkning till användning, samverkar vi med
andra aktörer. Se även kommentar om målet
Giftfri miljö.

Grundvatten av
god kvalitet

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag.

-

Se kommentar om målet Levande sjöar och
vattendrag.

Hav i balans
och levande
kust och
skärgård

Västerhavet och Östersjön ska ha en
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och
den biologiska mångfalden ska bevaras.

-

Se kommentar om målet Levande sjöar och
vattendrag.

Myllrande
våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.
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Ej relevant för Apoteket

Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för
biologisk produktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
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Ej relevant för Apoteket

Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
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Ej relevant för Apoteket
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Storslagen
fjällmiljö

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet
vad gäller biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden.

NA

Ej relevant för Apoteket

God bebyggd
miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö.

NA

Ej relevant för Apoteket

Ett rikt växt- och
djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer.

-

Se kommentar om målet Levande sjöar och
vattendrag.

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att
till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.

-

Apotekets ambition är att verka för ett samhälle
som vi vill leva och utvecklas i och som vi med
gott samvete kan lämna över till kommande
generationer. Genom att förena miljöhänsyn,
socialt ansvarstagande och lönsamhet bidrar vi till
en hållbar utveckling för Apoteket, våra kunder
och samhället i stort. Vi fokuserar på fem
målområden där vår påverkan är störst: hälsa,
sortiment, miljö, medarbetare och lönsamhet.
Hälsa - Apotekets rådgivning och produkter
bidrar till bättre läkemedelsbehandling och
levnadsvanor i samhället.
Sortiment – Våra produkter som inte är
läkemedel ska tillverkas under goda förhållanden
och ska innehålla ingredienser som är skonsamma
för hälsa och miljö. Vi samverkar med tillverkare,
myndigheter och vården för att minska
läkemedels miljöbelastning vid tillverkning,
användning och kassation.
Miljö - Vår rådgivning i kundmötet bidrar till en
bättre läkemedelsbehandling och minskad
kassation. Vi tar emot överblivna läkemedel från
allmänheten och vi arbetar för att minska
utsläppen från varutransporter, energianvändning
och tjänsteresor. Vi ställer höga miljökrav på
produktinnehållet och tillverkningen av produkter
som inte är läkemedel.
Medarbetare – Våra medarbetare är vår
viktigaste resurs. Motivation, kunskap och
mångfald bland våra medarbetare bidrar till att vi
kan förstå och hjälpa människor till bättre hälsa
och levnadsvanor.
Lönsamhet – Långsiktig lönsamhet är en viktig
hållbarhetsfråga för Apoteket eftersom det gör att
vi kan fortsätta utvecklas och investera i nya
kunderbjudanden och utökad tillgänglighet.
Dessutom kan vi ge tillbaka ett överskott till vår
ägare och samhället.
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