Apotekets hållbarhetspolicy
Ett liv i hälsa för alla
Vi vill aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom att skapa ett liv i hälsa för människa och
miljö. Med djupast kunskap och högst kvalitet, hittar vi hela tiden nya sätt att hjälpa kunden.
För oss är hållbart företagande en förutsättning för att nå långsiktig lönsamhet. Det innebär
att vi verkar för ett samhälle som vi vill leva och utvecklas i idag och som vi med gott
samvete kan lämna över till kommande generationer. Genom att förena miljöhänsyn, socialt
ansvarstagande och lönsamhet arbetar vi för ett liv i hälsa och en säker
läkemedelsanvändning.

Gemensamt kan vi vara en stark kraft för ett liv i hälsa och en hållbar värld
•

Genom vår rådgivning till kunder och genom de produkter och tjänster vi levererar
bidrar vi till bättre hälsa och säker läkemedelsanvändning. Rätt använda läkemedel
bidrar samtidigt till minskad kassation och miljöbelastning.

•

Apoteket ska spegla mångfalden i samhället. Det hjälper oss att bättre förstå våra
kunders behov och samtidigt skapa en innovativ och motiverande arbetsplats. Vi
strävar också efter jämställdhet och goda arbetsvillkor på våra arbetsplatser för att
uppnå bra resultat.

•

Vi samverkar med leverantörer både i Sverige och runt om i världen. Det gör att vi kan
verka för mänskliga rättigheter och därmed minska risken för barnarbete, tvångsarbete
och diskriminering. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi för att minska
miljöbelastningen från produkter och transporter.

•

Apoteket tar avstånd från alla former av korruption. Vi accepterar därför inte att vi
själva eller att våra leverantörer erbjuder eller tar emot mutor eller på annat sätt
försöker påverka andra på ett otillbörligt sätt.

•

Alla inom Apoteket ska medverka till en sund företagskultur som bygger på respekt för
människors lika värde, värdighet, öppenhet och ärlighet. Likaså ska vi följa lagar och
regler och alltid sträva efter ökad kundnöjdhet och patientsäkerhet.

•

Apoteket välkomnar en öppen dialog som präglas av våra kärnvärden engagerade,
omtänksamma, initiativrika och trovärdiga.

•

Vår hållbarhetspolicy ska vägleda oss när vi sätter vår affärsplan och våra
övergripande strategier och mål, när vi möter kunder och samverkar med leverantörer
och kollegor. Vi tar stöd av policyn när vi hanterar risker och fattar beslut för att hålla
fast vid riktningen mot ett liv i hälsa för alla.
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