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Om Mediq Sverige

VÅR VERKSAMHET bygger på vår mission - att vara en 
pålitlig partner till hälso- och sjukvården och att bidra till att 
människor kan leva ett så bra liv som möjligt. Våra kunder 
finns inom sjukhus, äldreomsorg och primärvård, hos åter-
försäljare och inom industrin. Vår uppgift är att bidra till bra 
och prisvärd vård för människor som lever med kroniska 
sjukdomar och för de som är i behov av kvalificerad vård 
och omsorg. Vi vet att det handlar om mer än bara oss. 

VÅR VISION är att vara våra kunders, samarbetspart-
ners och medarbetares första val. Vi medverkar varje dag 
till att förbättra patienters hälsa genom att utföra än-
damålsenliga och effektiva leveranser av produkter och 
servicekoncept till hälso- och sjukvården inom såväl den 
offentliga som privata sektorn.

VI HAR LÅNG ERFARENHET av branschen och är väl 
bekant med de utmaningar och förutsättningar som råder 
inom svensk hälso- och sjukvård. Utifrån patientens behov 
och kundernas önskemål kan Mediq erbjuda service som 
skapar mervärde både för våra kunder och för patient-
en. Förutom det tillhandahåller vi ett av marknadens bre-
daste sortiment av sjukvårdsartiklar och medicintekniska 
produkter samt logistik i toppklass. Men vi stannar inte 
där, vi har sedan flera år tillbaka satsat på nya e-lösningar 
för att möta upp  behovet som finns ute hos våra kunder.

INTERNATIONELL SJUKVÅRDSAKTÖR
Tack vare att Mediq Sverige ingår i en större internatio-
nell sjukvårdskoncern, Mediq Holding BV, med  säte i hol-
ländska Utrecht, kan vi ta del av våra andra marknaders 
innovativa arbete. Tillsammans är vi Nordeuropas störs-
ta distributör av sjukvårdsprodukter, med verksamhet i 
13 länder i Europa. Mediqs mission, vision, affärsidé och 
värderingar är vår kompass för hur vi ser på våra kunder, 
våra medarbetare, vår verksamhet och vår affär. Tillsam-
mans med lagar, policyer och riktlinjer utgör de grunden 
för vårt sätt att vara och arbeta.

Mediq Sveriges huvudkontor och största logistikcenter 
ligger i Kungsbacka. Vi har ytterligare ett logistikcenter i 
Umeå samt försäljningskontor i Stockholm. 

Vi medverkar varje dag till 
att förbättra patienters häl-

sa genom att utföra ändamålsenliga 
och effektiva leveranser av produk-
ter och servicekoncept till hälso- 
och sjukvården.
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Om Mediq Sverige

HÅLLBAR UTVECKLING
Vi vill vara ett hållbart företag. Ett 
företag som tar ansvar, gör skillnad 
och bidrar till en positiv samhällsut-
veckling, både på kort och lång sikt.

• Mediq vill hjälpa människor att 
kunna leva ett så gott liv som  
möjligt.
• Vi vill stödja projekt som ligger 
nära vår verksamhet.
• Vi försöker minska de negativa 
miljöeffekterna samt bidra till en 
bättre miljö där vi har möjlighet att 
påverka. 
• Mediq arbetar för att skapa rätt 
förutsättningar för en god  
arbetsmiljö.
 
Hållbar utveckling är ingenting som 
vi gör vid sidan av. Vi ser hållbarhet 
som en central del i vår affärsidé. Ar-
betet är en integrerad del i organi-
sationens verksamhet, system och 
processer där ansvar, befogenheter 
och ägarskap är tydliggjort i organ-
isationen. 

ISO-CERTIFIERING
Mediq Sverige är kvalitet- och mil-
jöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 
14001 sedan januari 2011. Standard-
erna hjälper oss i arbetet med stän-
diga förbättringar och att uppnå 
våra målsättningar för hållbar ut-
veckling. Under 2019 genomfördes 
en omcertifiering av våra certifikat 
vilket görs vart tredje år. Resultatet 
av revisionen var mycket positivt.

CSR-POLICY
När vi bedriver vår verksamhet på 
ett ansvarsfullt och hållbart sätt kan 
vi fortsätta att vara en pålitlig lever-
antör till hälso- och sjukvården, våra 
kunders och partners förstaval och 
en attraktiv arbetsgivare.

Vår CSR-policy bygger på FN:s 
Global Compact och innehåller åta-
ganden kring mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden, miljö, kvalitet 
samt antikorruption och gäller alla 
medarbetare på Mediq. Tillsammans 
med vår vision och våra värderingar 
är den central för hela verksamheten 
och styr våra beslut och handlingar. 

UPPFÖRANDEKOD 
FÖR LEVERANTÖR
Vår värderingsgrund och vår 
CSR-policy ligger till grund för vårt 
sortimentsarbete och våra val av le-
verantörer och samarbetspartners. 
Genom vår uppförandekod ställer vi 
tydliga krav på etisk, social och mil-
jömässig hänsyn i leverantörsleden. 
Vi för en kontinuerlig dialog med våra 
leverantörer och samarbetspartners, 
granskar och följer upp efterlevnad 
av vår uppförandekod genom eta-
blerade processer och rutiner för 
leverantörsutvärdering. Till vårt stöd 
har vi implementerat uppföljnings- 
och analysverktyg för CSR. 

AVVIKELSEHANTERING
Avvikelser kan ha negativ inverkan 
på tjänste- eller produktkvalitén och 
utgöra risker för miljö och hälsa.
Alla vinner på att aktivt arbeta 
med avvikelsehantering och risk-
minimering – vi själva, våra kunder, 
miljön, den enskilda individen och 
samhället i stort. Vi har etablerade 
processer och arbetssätt för att 
omhänderta de avvikelser och för-
bättringsförslag som identifierats i 
verksamheten. Genom strukturerade 
metoder kan vi arbeta för att rätt åt-
gärder vidtas så att avvikelser inte 
ska uppkomma på nytt.

KLIMATPÅVERKAN
Vi vill bidra till klimatmålen i Agenda 
2030 genom att minska miljöeffek-
terna där vi har möjlighet att påver-
ka. Vi strävar efter att effektivisera 
vår resursanvändning och reducera 
de utsläpp av växthusgaser som 
verksamheten ger upphov till.

Utifrån vår miljöaspektlista har vi 
identifierat fyra fokusområden för 
klimatpåverkande insatser; Ener-
giförbrukning, Transportemissioner, 
Förbrukning av packmaterial samt 
Upphandling och Inköp av produk-
ter. 

RISKHANTERING
Riskhantering är integrerat i vårt 
verksamhetssystem och tillämpas på 
alla processer. Ett riskbaserat tänk-
ande där vi systematiskt identifierar 
och värderar risker, gör att vi kan 
planera åtgärder för att förhindra att 
dessa medför negativa konsekvens-
er.

Genom kunskap och förståelse 
för våra intressenters behov och 
förväntningar har vi identifierat ett 
antal övergripande riskområden 
för hållbar utveckling; Miljö, Sociala 
förhållanden, Mänskliga rättigheter 
och Korruption. Vi styr dessa genom 
att specificera krav och etablera pro-
cesser, rutiner, handlingsplaner och 
system för riskhantering, kontroll och 
uppföljning i vårt verksamhetssys-
tem. På så sätt fungerar verksam-
hetssystemet som ett förebyggande 
verktyg för riskminimering.

Miljö: Efter genomlysning och 
värdering av miljöpåverkan från vår 
verksamhet har i huvudsak fyra be-
tydande miljöaspekter identifierats 
där vi prioriterar insatser för att mini-
mera negativ påverkan på miljön:

• Minska vår energiförbrukning.
• Effektivisera och ta miljöhänsyn 
vid transporter.
• Minska förbrukningsmaterial.
• Minska antalet produkter 
med ftalater.

Medarbetare och sociala förhållan-
den: För medarbetare är det främst 
risker kopplade till fysisk och psyko-
social arbetsmiljö som identifierats, 
exempelvis eventuell förekomst av 
stress, diskriminering och trakasse-
rier. 

Mänskliga rättigheter: Vi strävar eft-
er att minska risker för kräkningar 
mot mänskliga rättigheter genom 
att identifiera sårbara områden och 
göra noggranna leverantörsval. 

Korruption: Risker som identifieras 
inom området handlar om intresse-
konflikter, mutor, korruption och 
gåvor och kan uppstå när vi sätter 
personliga, sociala, finansiella eller 
politiska intressen framför Mediqs 
intressen. Vi ansvarar alla för att 
undvika situationer där det kan up-
pstå en konflikt mellan våra egna in-
tressen och Mediqs. 
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Mediq Sverige CSR-policy, Resereglemente, 
Tjänstebilsreglemente, Inköpspolicy, Riktlinjer 
för val leverantörer inom indirekt material och 
tjänster, Riktlinjer för val av produkt och lever-
antör, Mediq Supplier Code of Conduct, 
Riktlinjer för miljöanpassade produktval, Mil-
jömål.

ISO 14001, ISO 9001, Avvikelsehantering och 
ständiga förbättringar, Årlig leverantörsut-
värdering indirekt material och tjänster, över-
vakning och mätning av miljöaspekter, 
grundläggande miljöutbildning, energi- 
kartläggning, kemikalieutbildning, farligt gods 
utbildning, skyddsronder, förändringsanalys 
miljöeffekter, kemikaliehanteringssystem.
Mediq Sveriges CSR-policy, Arbetsmiljöpolicy. 

Vårt erbjudande i korthet

RESULTAT 2019 TOTALT

Produkter till sjukvården
Här finner ni våra koncept: Mediq Sjukvårdsgrossist, 
Mediq Hospital Solution, Mediqs Egna Varumärken  
och Automatiserade Förrådssystem.

1 504 MSEK
 
Total försäljning samtliga affärsområden

Hantering av hållbarhetsrisker

Leveranser till vårdinrättningar och hemmet
I detta affärsområde ingår Mediqs logistikservice till 
vårdinrättningar samt Mediq Direct - sjukvårdslogistik 
direkt hem till patienter. Inom ramen för Mediq Direct 
ingår även vår förskrivningsportal för dietister som 
förskriver nutrition direkt till patient.

32 000
 
Affärsvolym totalt antal kunder B2B

Utbildning och rådgivning
Inom ramen för Utbildning och Rådgivning jobbar  
vi med Mediq College, Mediq e-learning och Mediq  
Rådgivning.

210
 
Totalt antal medarbetare december 2019

AFFÄRSOMRÅDE

RISKOMRÅDE

Mediq Sverige CSR-policy, Brandskyddspolicy, 
Alkohol och drogpolicy, Diskrimineringspolicy, 
Riktlinjer för mål- och utvecklingssamtal, Pen-
sionspolicy, Policy mot kränkande särbe-
handling, Krishantering, Integritetspolicy.

Kollektivavtal, arbetsmiljökommitté, skydds-
ronder, medarbetarundersökning, medar-
betarsamtal, HLR-utbildning, brand och 
utrymningsövning, säkerhetsutbildning (risker 
och regler i lagermiljö), whistleblower-proce-
dur, lämplighetsbedömning av medarbetare 
(truck), friskvårdsbidrag, företagshälsovård, 
jämställdhetsplan, tjänstepension, interna  
kontroller (ställage/hyllor, truckar), kemika-
lieutbildning, farligt gods utbildning, Ledar- 
utbildning social arbetsmiljö.

Mediq Sverige CSR-policy, Inköpspolicy, Mediq 
Supplier Code of Conduct, Riktlinjer för val 
av leverantörer inom indirekt material och 
tjänster, Riktlinjer för val av produkt och lever-
antör, Riktlinjer för miljöanpassade produktval.

Initial leverantörsbedömning, årlig leverantörs- 
utvärdering, uppföljnings- och analysverktyg 
för CSR, riskbedömning av leverantör, CSR 
utbildning.

Miljö

Medarbetare  
och  
sociala  
förhållanden

Mänskliga  
rättigheter

Korruption Mediq Sverige CSR-policy, Inköps policy, 
Mediq Supplier Code of Conduct

Skyldighet för medarbetare att rapportera 
bisysslor och närstående relationer, Whis-
tleblower-procedur, Utbildning (5 Dilemmas), 
CoC avtal för nyckelpersoner (ledning)

Om Mediq Sverige

RUTINER OCH SYSTEM  
FÖR RISKHANTERINGSTYRDOKUMENT
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Intressenter och väsentlighetsanalys

Vi på Mediq inspireras av vår vision, att vara förstahands-
valet för våra kunder, samarbetspartners och medar-
betare när det gäller pålitlighet, kvalitet och prisvärdhet. 
Våra planer är ambitiösa och våra medarbetare har det 
engagemang som krävs. Varje dag frågar vi oss själva: 
”hur kan vi tillhandahålla ännu bättre och mer kostnad-
seffektiv vård?”

VÅRA VÄRDERINGAR:
• Caring heart
• Customer drive
• Champion spirit

Resultatet från intressentdialoger har lagts ihop med 
de omvärldskrav som definierats under året som en del 
av ISO 9001- och ISO 14001-arbetet. Underlaget har se-
dan sammanställts i en väsentlighetsanalys per nyckel- 
intressent. Den visar vilka frågor som är viktiga för våra 
intressenter och som samtidigt har stor påverkan på 
omgivande miljö och samhälle.

INTRESSENTER 
Steg 1. Vi identifierar vilka som är 
våra intressenter dvs. vilka som 
berör eller berörs av Mediqs  
verksamhet och på vilket sätt.

NYCKELINTRESSENTER 
Steg 2.  Utifrån dessa bedömer 
vi vilka relationer som har störst 
ömsesidig inverkan. De intressenter 
som är markerade med en stjärna 
bedömer vi vara av speciellt intres-
se, så kallade “nyckelintressenter”.

INTRESSENTANALYS 
PER NYCKELINTRESSENT 
Steg 3. Vi undersöker på vilket sätt 
våra nyckelintressenter påverkar oss 
och vilka behov, krav och förvänt-
ningar som finns.
Steg 4. Därefter analyserar vi hur vi 
ska arbeta framåt med förbättringar 
och anpassa verksamheten.

VÅR MODELL FÖR HÅLLBAR OCH EFFEKTIV VERKSAMHET
Socialt ansvarstagande är en integrerad del i vår organisation, våra system, 
rutiner, dagliga beslut och aktiviteter.

Långsiktigt  
hållbar affärsmodellAffärsmodell

Mångfald Miljö

Jämställdhet
Mänskliga 
rättigheter

Affärsetik

Anti- 
korruption

Arbets-
villkor

Policys

Uppförandekod

Kultur

Handlingsplaner

Mål

Utbildning

Rutiner

Checklistor

Mätvärden
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VERKSAMHETENS MILJÖPÅVERKAN
En hållbar produktion där vi systematiskt arbetar för att 
minska miljöbelastning exempelvis genom miljösmarta 
förpackningslösningar, utfasning av plaster i packmate-
rial, återvinning och förnyelsebara energikällor.

ANSVARSFULLA INKÖP OCH UPPHANDLING
Hållbara inköp där social, etisk och miljömässig hän-
syn alltid ligger till grund för våra leverantörs- och 
produktval. I samarbete med våra leverantörer, kunder 
och samarbetspartners vill vi öka kunskap och med-
vetenhet kring ansvarsfulla inköp. Härigenom skapar vi 
förutsättningar för att verka för förbättringar och främja 
hållbar utveckling lokalt såväl som globalt.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
En företagskultur som är inkluderande, lyhörd och fri 
från diskriminering samt värdesätter jämställdhet och 
mångfald. Genom att värna om en trygg och säker ar-
betsplats, öppen dialog och arbetsglädje skapar vi håll-
bar utveckling.

HÄLSA
Att främja hälsa handlar om att värna om människors
fysiska och psykiska välmående, både internt och ex-
ternt.

DIGITALA VERKTYG
Genom moderna e-lösningar och digitala verktyg skapar 
vi nya möjligheter att utveckla smarta tjänster, mötas 
virtuellt, förenkla i vardagen samt effektivisera arbets-
flöden.

INTEGRITET OCH SÄKERHET
Vi tar ansvar för våra kunders integritet och säkerhet. 
Säkra vårdleveranser och trygg hantering av uppgifter 
kräver rätt kompetens, tillförlitliga system och ett effek-
tivt kvalitetsarbete.

SAMVERKAN KRING KLIMATANPASSNING
I samverkan med våra kunder, leverantörer och samar-
betspartners identifierar vi miljösmarta lösningar som 
främjar hållbara produktval, substitution av skadliga 
kemikalier, minskning av koldioxidutsläpp och avfalls-
mängder.

INNOVATION
Ny kunskap, framsteg och teknisk utveckling skapar nya 
möjligheter och ställer nya krav på kostnadseffektivitet, 
kvalitet och hållbar utveckling. Genom att söka nya och 
bättre lösningar främjar vi hållbar utveckling av produk-
ter och tjänster till våra kunder.

Frågor vi behöver prioritera för att maximera
värdet för våra intressenter och en hållbar utveckling:
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Våra miljö KPI:er

ENERGIFÖRBRUKNING

Vi arbetar aktivt med att minska vår energiför-
brukning. Exempelvis genom förbättrad ven-
tilationsstyrning, byte till LED-belysning och 
möjligheten att komplettera med solceller i vår en-
ergiförsörjning tillsammans med vår fastighetsägare. 

TRANSPORTER

Vi ställer miljökrav vid upphandling av transporter, bland 
annat på utsläpp och fordonsval. Genom att arbeta 
tillsammans med våra transportörer och utbyta erfar-
enheter och kunskap kan vi gemensamt hitta hållbara 
lösningar och förbättringar.

FÖRPACKNINGSMATERIAL

Vi satsar på miljösmarta packmaterial, boxkalkylering, ru-
tiner för avfallshantering och återvinning. Vår nya pack-
maskin har gjort att vi i stort sätt har eliminerat plast som 
fyllnadsmaterial och därmed även minimerat det avfall 
som uppstår hos kund.

PRODUKTVAL

Vi skapar rätt förutsättningar för att minska negativ 
påverkan av kemikalier och erbjuda miljövänligare alter-
nativ i vårt sortiment. Vi ska minska antalet produkter 
med ftalater.  Vi vill även uppmuntra till hållbara pro-
duktval genom att lämna tydlig hållbarhetsinformation i 
vår webbshop.
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CSR, socialt ansvar och miljömässig hänsyn 
skapar hållbart företagande
Att arbeta med CSR (Corporate Social Re-
sponsibility) är att förstå och ta ansvar för 
den påverkan vår verksamhet har på sam-
hälle, miljö och människa, såväl lokalt som 
globalt. Alla människor och organisationer 
är olika vilket innebär att också frågorna kan 
variera.

CSR ÄR CENTRALT för Mediqs affärsidé och grundläg-
gande för vårt varumärke samt för våra värderingar. 
För att vi på Mediq ska nå vår vision om att vara våra 
kunders och partners första val är socialt ansvarstagan-
de en av våra strategiska prioriteringar. Vi vill vara mark-
nadsledande på området och fokuserar på att utveckla 
vår CSR-agenda med konkreta handlingsplaner så att vi 
på bästa sätt kan bidra till de globala målen för hållbar 
utveckling.

För att uppnå ett värdeskapande CSR-arbete sker ut-
vecklingen i samverkan med våra intressenter. Vi arbetar 
inom flera områden och integrerar social och miljömäs-
sig hänsyn i alla delar av verksamheten. Vi analyserar 
fortlöpande var vi kan göra störst insatser och slutsatser-
na bildar sedan grunden för vårt hållbarhetsarbete.

CSR är centralt  
för Mediqs affärsidé 

och grundläggande för  
vårt varumärke samt  
för våra värderingar. 

Mediqs CSR-arbete utgår från de 17 globala målen 
för hållbar utveckling*, Agenda 2030, och vi har valt 
ut fem områden som vi vill fokusera på de kommande 
åren 2020-2022:

Nr. 3  Hälsa och välbefinnande
Nr. 7  Hållbar energi för alla
nr. 8  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Nr. 12  Hållbar konsumtion och produktion
Nr. 16  Fredliga inkluderande samhällen

Inom varje område har vi identifierat ett antal CSR-ini-
tiativ där vi ser att vi kan göra skillnad och bidra till de 
globala målen i Agenda 2030. Arbetet är långsiktigt och 
sker kontinuerligt och strukturerat för att vara hållbart.

Läs om de fem fokusområdena på nästkommande sida.

Våra fem fokusområden

*Källa: Sveriges regering
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HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE
 
Att främja hälsa 
handlar om att vär-
na om människors 
fysiska och psykiska 
välmående, både internt och externt.
Som arbetsgivare bidrar vi genom 
vår företagskultur som är inklud-
erande och fri från diskriminering 
samt värdesätter mångfald.
Vi arbetar aktivt för att minska 
sjukfrånvaron. Det gör vi genom 
förebyggande insatser som t.ex. 
friskvårdsbidrag, arbetsmiljöutbild-
ning, ergonomigenomgång för alla 
samt genom kartläggningssamtal 
och rehabilitering av anställda.
Vi gör insatser för att förebygga 
missbruk genom vår Alkohol- och 
Drogpolicy och genom att utbilda 
våra chefer så att de kan identifiera 
och initiera insatser där det finns be-
hov.
Vi vill minska negativa hälsoeffek-
ter till följd av skadliga kemikalier 
genom utbildning, vårt ramverk för 
kemikaliehantering och genom att 
försöka hitta bättre alternativ till 
skadliga kemikalier. 

HÅLLBAR ENERGI 
FÖR ALLA
 
Vi väljer att köpa en-
ergi som produceras 
från förnybara en-
ergikällor. Genom att välja så kallad 
grön el, bidrar vi till att vi får mer 
förnyelsebar energi i Sverige och att 
fossila energikällor som kol, olja och 
naturgas fasas ut ur systemet.
Vi arbetar aktivt med att mins-
ka vår energiförbrukning. Genom 
energikartläggning har vi kunnat 
identifiera möjligheter till energiför-
bättringsåtgärder t.ex. förbättrad 
ventilationsstyrning, byte till LED-be-
lysning och möjligheten att komplet-
tera med solceller tillsammans med 
vår fastighetsägare. Vi arbetar också 
för att öka medvetenheten hos våra 
medarbetare t.ex. genom grundläg-
gande miljöutbildning och en ”släcka 
ljuset-kampanj”. Vi vill minska nega-
tiv påverkan av transportemissioner. 
Vi ställer miljökrav vid upphandling 
av transporter, bland annat på ut-
släpp och fordonsval. Genom att 
arbeta tillsammans med våra trans-
portörer och utbyta erfarenheter 
och kunskap kan vi gemensamt hitta 
hållbara lösningar och förbättringar. 
Vi arbetar också med vår resepolicy 

och identifierar förbättringar för att 
resa mer klimatsmart i tjänsten.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
 
Som arbetsgiva-
re bidrar vi genom 
att aktivt arbeta med jämställdhet, 
mångfald och en inkluderande ar-
betsmiljö, fri från diskriminering. Vår 
uppförandekod som är baserad på 
FN:s Global Compact omhändertar 
mänskliga rättigheter, arbetsförhål-
landen, miljö, kvalitet och antikor-
ruption. Uppförandekoden är också 
en del av avtalet vid upphandling. På 
så sätt ställer vi krav på våra lever-
antörer och samarbetspartners och 
ser till att vår uppförandekod och vår 
värdegrund också omfattar alla de 
vi arbetar tillsammans med. Genom 
våra uppföljnings och analysverk-
tyg utvärderar vi våra leverantörers 
arbete och identifierar risker i lever-
antörsleden. Genom ökad kunskap 
och medvetenhet vill vi i samarbete 
med våra leverantörer och samar-
betspartners verka för förbättringar 
och främja hållbar utveckling lokalt 
såväl som globalt.

HÅLLBAR  
KONSUMTION  
OCH PRODUKTION
 
Vi vill bidra till håll-
bara konsumtions- 
och produktionsmönster genom att 
systematiskt arbeta med att minska 
vår negativa miljöpåverkan. Vi ökar 
kunskapen och medvetenheten hos 
våra medarbetare genom grundläg-
gande miljöutbildning och kemika-
lieutbildning.
Genom ett målstyrt arbete för 
minskat inköp av packmaterial vill vi 
aktivt minska det avfall som uppstår 
i vår produktion. Det gör vi genom 
miljösmarta packmaterial, boxkalky-
lering och rutiner för avfallshanter-
ing. Genom återvinning av plast, 
wellpapp och aluminium minskar vi 
utsläpp av koldioxid.
Vi vill frikoppla ekonomisk tillväxt 
och negativ miljöpåverkan gen-
om att öka samarbetet och erfar-
enhetsutbytet med våra kunder 
och tillsammans identifiera mer 
klimatsmarta lösningar. Vi vill up-
pmuntra till hållbara produktval gen-
om att lämna hållbarhetsinformation 

i vår webshop.
Genom våra verktyg för riskvärder-
ing och substitution av kemikalier 
skapar vi rätt förutsättningar för att 
minska negativ påverkan av kemika-
lier och erbjuda miljövänligare alter-
nativ.

FREDLIGA  
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN
 
Att skapa fredliga 
inkluderande sam-
hällen handlar om att ansvar för 
sociala förhållanden och miljöhän-
syn är förankrat i vår värdegrund 
och centralt i vår affärsidé. Vi ska 
vara den pålitliga partnern! Gen-
om vår uppförandekod tar vi aktivt 
ansvar för hållbar utveckling med 
omsorg om mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden, miljö, kvalitet 
och antikorruption. Vi ska vara det 
självklara valet för att tillsammans 
med våra intressenter fortsätta att 
utveckla ett värdeskapande CSR- 
arbete, lokalt och globalt.
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Året i korthet 2019

AKTIVITETER 
Under året som gick deltog Mediq 
Sverige i ett antal olika mässor, ut-
ställningar och utbildningar runtom 
i Sverige.

Som exempel på aktiviteter kan 
nämnas Urologidagarna i Västerås, 
Dagkirurgidagarna i Stockholm, 
SFAI (Svensk Förening för Anestesi 
och Intensivvård), SAMTIT (Svensk 
Användarförening för medicinteknik 
och IT), Aniva kongressen och Hy-
gienforum. 

Affärsområde Hospital Solution 
deltog även som utställare på den 
årliga Kirurgveckan i Norrköping 
och på Ortopediveckan. Regionala 
och lokala utbildningar, sårsympo-
sier och utställningar hölls runt om 
i Sverige. 
 
Under hösten genomfördes en 
lyckad leverantörsdag tillsammans 
med tio stycken leverantörer. Detta 
gav en möjlighet att bygga goda 
och långsiktiga relationer samt öka 
produktkännedomen hos våra me-
darbetare.

Nya spännande affärer!

PRISVINNARE
Mediq Sverige har återi-
gen utsetts till “Best In-
ternational Distributor of 
the Year 2019” av MCube 
Technology.

49  
vunna 
upphandlingar 
under 2019.

Materialbistånd 
-för människa och miljö  
 
MEDIQ ÄR MED OCH LÄMNAR 
BISTÅND TILL HUMAN BRIDGE. 
Detta gör att fler och fler människor 
varje år får tillgång till bättre och 
säkrare vård, och möjlighet till en 
tryggare vardag. 

2019 har varit ett år med vari-
erande insatser. Flera sjukhus har 
öppnat tack vare Human Bridge 
biståndssändningar; andra sjukhus 
har fått uppdaterad utrustning för att 
kunna ge bättre och säkrare sjukvård. 
Människor på flykt från krig och 
oroligheter men också efter natur-
katastrofer har fått värmande kläder 
och filtar samt andra förnödenheter 
som kan ge ett litet stöd i en omänsk-
ligt svår situation. Handikapputrust-
ning har nått fram till människor med 
behov – till rehabiliteringscenter för 
både barn och vuxna men också till 
den lilla människan i hemmet som 
behöver ett stöd i sin vardag.

FÖLJ MEDIQ SVERIGE 
PÅ LINKEDIN och ta  
del av nyheter från oss.

LANSERING AV TVÅ WEBB-
LÖSNINGAR 
Under 2019 lanserades vår B2B 
webbshop samt en förskrivarportal.

KOMPETENSHÖJANDE INSATSER 
FÖR MEDARBETARE 2019:
• Miljökörkortet
• Utbildning inom miljö-  

och kemikalielagstiftning
• Lean utbildning
• Brandutbildning
• Säljutbildning
• HLR
• Windows 10
• CSR/Code of Conduct
• GDPR

TV-SKÄRMAR INSTALLERADE
För att säkerställa att rätt informa-
tion når ut till rätt målgrupp i rätt 
tid, har det under året installerats 
ett antal TV-skärmar på olika strat-
egiska platser i bolaget. På dessa 
kommuniceras löpande, aktuell och 
relevant information.

VI VILL STÖDJA PROJEKT SOM 
LIGGER NÄRA VÅR VERKSAMHET
Diabetiker är en grupp där vi kän-
ner att vi kan göra skillnad och vi 
skänker årligen en summa till Barn-
diabetsfonden.

Avtal tecknat med Omnicell 
på läkemedelsapparater.

Vad innebär att vara en pålitlig 
partner - Medarbetarnas röster 
“Kvalitetsmedveten och kunnig”
“Att hålla det man har lovat”
“Kommunikation och transparens”
“Tar ansvar för kunden/patienten”
“Ärliga med integritet”

MEDIQS TRIVSELGRUPP FIXADE...  
...uppstart av Motionsgruppen för 
att samordna motionslopp som 
Mediq Sverige sponsar. Vårfest för 
hela Mediq Sverige med lekar, god 
mat och många skratt. Firande av 
Kanelbullens dag. Mysigt lusse-
firande och jullunch ordnades också 
under året.

HIA PÅBÖRJAT
Arbetet med ett nytt system för 
hantering av processavvikelser, 
olycksfall och tillbud är påbör-
jat. Implementering sker under 
2020.

MINSKAD SJUKFRÅNVARO
Mediq arbetar aktivt med att 
förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet och vi vet att bra arbetsmil-
jö och ett gott arbetsklimat bidrar 
till en lägre sjukfrånvaro. Genom 
det systematiska arbetsmiljöar-
betet, nära samarbete med före-
tagshälsovården, arbetsanpassning 
och rehabilitering, nådde vi 2019 
vår målsättning och procentuellt 
förväntade minskning av sjukfrån-
varo.

Nytt stort avtal tecknat med 
Region Västerbotten.



sid 11

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Hållbara affärer och hållbar arbetsmiljö 
skapar kund- och medarbetarvärde

CARING HEART
• Jag vet att det i slutändan bara 

handlar om patienten.
• Jag gör det lilla extra för att ge 

bättre och mer effektiv vård.
• Jag bryr mig om att göra skill-

nad eftersom det spelar roll vad 
jag gör. 
 
För oss innebär det att vi alltid 
har patientens bästa i centrum!

CUSTOMER DRIVE
• Jag sätter våra kunders önsk-

ningar och behov i centrum för 
mitt arbete.

• Jag bygger vinnande part-
nerskap för att kontinuerligt 
förbättra våra tjänster.

• Jag strävar efter att finna de 
bästa lösningarna för våra 
kunder 
 
För oss innebär det att vi har en 
aktiv dialog och lyssnar på våra 
kunder. Vi är kundvärdestyrda!

CHAMPION SPIRIT
• Jag spelar i ett lag och jag 

spelar för att vinna.
• Jag tar till mig nya idéer för att 

utvecklas.
• Jag tar ansvar för våra resultat. 

 
För oss innebär det att vi har 
engagerade medarbetare där 
vi jobbar som ett team där alla 
tar ansvar. Tillsammans uppnår 
vi mer!

Våra värderingar

“Jag är stolt över det 
arbete jag utför”
Hela 91% av medarbetarna höll med om 
detta påstående.
 
Av medarbetarundersökningen kunde tre 
tydliga styrkor - Top Performance utmärkas. 
Tre tydliga styrkor som är viktiga byggstenar i 
ett framgångsrikt företag.

Jag är stolt över det arbete jag utför  91%
Jag gör “det lilla extra” för att bidra till 
Mediqs framgång    89%
Mitt arbete är meningsfullt  88%

Vi som arbetar på Mediq vet att vårt dagliga arbete 
förbättrar människors livskvalitet och framtid.

Våra medarbetares engagemang, ambitioner, kunskap och 
erfarenhet är en förutsättning för att vi skall kunna förstå 
och möta våra kunders behov på bästa sätt. Med drygt 
2500 medarbetare i 13 länder, har vi en viktig roll i att 
påverka den framtida utvecklingen inom vården.  För oss är 
det självklart att ta ett socialt ansvar.

En frisk och trevlig arbetsmiljö är kärnan i vår personalpo-
litik. Vi vet att en attraktiv arbetsgivare är en arbetsgivare 
som stimulerar utveckling och erbjuder en inspirerande 
arbetsmiljö, där du kan växa både personligen och profes-
sionellt.

90% svars-frekvens
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MOVING FORWARD är ett fristående forum för ett sys-
tematiskt utbyte av idéer, erfarenheter och för att fånga 
upp möjligheter till ständiga förbättringar i våra proces-
ser och i leveranspunkterna mellan oss. Genom att samlas 
och dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter kan 
vi gemensamt hitta de bästa arbetssätten och lösningar-
na. Tillsammans gör det oss starkare, mer effektiva och 
bättre!

LEAN-ARBETE OCH UTBILDNING

Under 2019 har 40 st medarbetare hos Mediq 
Sverige utbildats i LEAN-metodiken. Denna 
utbildning fokuserar bland annat på arbetet med 
ständiga förbättringar. Deltagarna har fått lära 
sig om olika verktyg för problemlösning samt hur 
ett effektivt förändringsarbete bedrivs från start 
till implementering. Detta initiativ har etablerats 
på operativ och strategisk lokal nivå och arbetas 
sedan aktivt med ute i organisationen på avdeln-
ingsnivå. 
 
Nedan samt i vårt LEAN-hus till höger tydlig-
görs LEAN-arbetet och hur Mediq Sverige aktivt 
arbetar med dessa frågor i den dagliga verksam-
heten.

Lean-
arbetsgrupper

Processteam

Moving
Forward

Mötesforum för att informera 
och inspirera varandra! 
LEAN-aktiviteter och 
förbättringar diskuteras och 
förs in på processens 
”action log”.

Processkoordinatorn håller 
samman arbetet och tillser 
att processflöden och 
dokumentation uppdateras. 
Identifierade förbättringar 
dokumenteras på 
respsektive process ”action 
log” under Moving Forward.

Medarbetare med ”Yellow
Belt” arbetar tillsammans med 
en eller flera kollegor för att 
identifiera förbättringsförslag. 
Enkla åtgärder genomförs 
direkt, medan andra behöver 
stämmas av med övriga 
berörda och/eller chef för 
beslut och plan för 
genomförande.

MEDIQ –
Din pålitliga

partner i
vården

Mediq – det självklara valet

Kvalitet i 
alla led –

Rätt från 
mig!

Ständiga 
förbättringar!

Moving
Forward + 
Lean

Mediq – din pålitliga partner i vården

Standardiserade arbetssätt

Caring Heart - Customer Drive - Champion Spirit

VIKTIGA VERKTYG FÖR VÅRT 
HÅLLBARHETSARBETE ÄR:
• Certifierade ledningssystem och interna 

revisioner
• Planeringsprocessen (planera, följa upp och 

förbättra)
• Likabehandlingsplan
• Leverantörskontroller
• Strategier och affärsplan
• Kompetens- och utvecklingsplaner
• Händelserapportering och riskbedömningar
• Intressentdialoger
• Medarbetarundersökning
• Kundmätningar
• Hantering av synpunkter 

Act Plan

DoCheck
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Arbete för mångfald  
och mot diskriminering 

Var och en av oss ska ges möjlighet 
att nå vår fulla potential och att bidra 
till Mediqs framgångar. Därför ska 
medarbetare eller arbetssökande al-
drig utsättas för diskriminering eller 
orättvis behandling när det gäller 
t.ex. rekrytering, anställning, utbild-
ning, befordran, kompensation eller 
något annat anställningsrelaterat 
område. Vi tror att en inkluderande 
arbetsplats med stor mångfald 
skapar värde. 

De anställningsrelaterade beslut 
som fattas angående medarbetare 
och arbetssökande baseras alltid 
på prestation, meriter och jobb- 
relaterade resultat, utan hänsyn till 
icke-jobbrelaterade egenskaper som: 

• hudfärg, etnicitet eller nationalitet
• kön
• sexuell läggning
• ålder
• religion
• funktionsnedsättning

Att fatta anställningsrelaterade 
beslut utifrån den här typen av 
egenskaper strider mot våra policyer. 
Vi ska alltid agera rättvist och ge 
kvalificerade medarbetare en chans 
att utveckla sina färdigheter och 
avancera inom företaget. Vi strävar 
efter att locka, utveckla och behålla 
en medarbetarstyrka med lika stor 
mångfald som den som finns på de 
marknader där vi verkar och att ga-
rantera en inkluderande arbetsmiljö, 
där våra olikheter som personer tas 
tillvara. Vi värnar jämställdhet i alla 
sammanhang.

Anti-mobbing 

Mediq strävar efter att skapa en 
arbetsmiljö fri från trakasserier av 
alla slag samt från andra typer av 
stötande eller respektlöst beteende. 
Mediq följer all internationell och 
nationell lagstiftning som förbjud-
er trakasserier. Sådant beteende på 
arbetsplatsen förbjuds även i up-
pförandekoden. Trakasserier kan 
bestå av oönskade verbala, visuella, 
fysiska eller andra beteenden som 
skapar en hotfull, kränkande eller 
fientlig arbetsmiljö. 

Även om definitionen av vad som 
är trakasserier kan variera mellan 
olika länder ser vi följande lista som 
exempel på beteenden som inte är 
acceptabla:

• sexuella trakasserier
• stötande språk eller skämt
• nedsättande tal om etnicitet, 
   kön eller religion
• nedsättande kommentarer
• hotfullt beteende
• att agera fientligt mot andra på 
  grund av personliga egenskaper

Det är aldrig tillåtet att trakassera 
någon eller på annat sätt få me-
darbetare att känna obehag på ar-
betsplatsen. Det är viktigt att kom-
ma ihåg att eventuella trakasserier, 
sexuella eller andra, ska tolkas uti-
från handlingen och hur den påverk-
ar andra, inte utifrån avsikten.

En säker arbetsplats 

Mediq värnar om medarbetarnas 
säkerhet och bedriver verksamheten 
med säkerhet och hälsa i fokus. Vi 
jobbar hela tiden med att förbättra 
vårt säkerhetsarbete. Vårt mål är att 
undvika olyckor på arbetsplatsen 
genom att noga följa gällande säker-
hetsstandarder.

Var och en av oss ansvarar för en 
säker och hälsosam arbetsplats. 
Vi följer gällande regler och före-
skrifter om säkerhet och hälsa på 
arbetsplatsen. Vi rapporterar alla 
olyckor, regelöverträdelser och an-
dra ärenden som kan medföra risker 
för våra medarbetares säkerhet och 
hälsa. Om vi upptäcker osäkra akti-
viteter eller anläggningar vidtar vi 
åtgärder för att rätta till dem.

Mediq arbetar med noggrant utfor-
made introduktionsprogram som 
är individuellt anpassade utifrån de 
olika tjänster och miljöer som våra 
medarbetare finns inom.
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Vår strategi framåt

Vi på Mediq jobbar med ständiga förbät-
tringar för att vara våra kunders, samar-
betspartners och medarbetares självklara 
val. Genom att vara en pålitlig aktör som 
värnar om god kvalitet, vår miljö och med 
ett stort socialt ansvarstagande, bidrar vi till 
ett hållbart företagande över tid – på alla 
plan.

Mediq kan spela en nyckelroll för vårdsektorn i fram-
tiden och vi vill vara med att stärka svensk sjukvård. Vi 
ser att vår kunskap och erfarenhet, tillsamman med den 
satsning vi gör på digitala lösningar och nya service-
koncept, gör att vi kan erbjuda svensk sjukvård kost-
nadseffektiva och innovativa vårdlösningar. 

Vi har under året lanserat effektiva beställningssys-
tem, e-lösningar och andra tjänster. Bland annat en ny 
e-handelsportal och en ny förskrivarportal samt olika 
typer av digitala utbildningsmaterial. Detta för att 
underlätta för vårdpersonalen i sina dagliga sysslor och 
möjliggöra att de får mer tid över till sina patienter.

På andra marknader, där Mediq verkar idag, erb-
juds även vård i hemmet för personer med kroniska 
sjukdomar, allt för att frigöra resurser för den mer 
avancerade och akuta vården. Prioriterade projekt och 
aktiviteter pågår redan för att möta efterfrågan på 
nya innovativa lösningar och säkra vår position på den 
svenska marknaden. 

Vår strategi framåt bygger på sex huvudblock, Lönsam 
hållbar tillväxt, Mediqs varumärke och marknadsposi-
tion, Operationell effektivitet, Verksamhetsutveckling 
med e-lösningar och moderna verktyg, Attraktiv arbets-
givare samt Nya affärskoncept och innovativa lösningar. 
De sex blocken är väl kända av våra medarbetare och 
förankras årligen genom en etablerad process för att 
säkra allas delaktighet.

 Vi ser att vår kunskap och 
erfarenhet tillsammans med 

den satsning på digitala lösningar 
och nya servicekoncept gör att vi 
kan erbjuda svensk sjukvård kost-
nadseffektiva och innovativa 
vårdlösningar.
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• Vi vill frikoppla ekonomisk till-
växt och negativ miljöpåverkan 
genom att öka samarbetet och 
erfarenhetsutbytet med relevan-
ta intressenter.
• Vi vill genomföra planer till-
sammans med kund för en mer 
hållbar konsumtion och produk-
tion.
•Vi vill utreda möjligheterna 
att minimera avfallsmängderna 
ytterligare.
• Vi vill minska användning av 
plast som fyllnadsmaterial.
• Vi vill genomföra planer för 
aktiv konvertering.

• Vi vill minska avfallsmängder-
na ytterligare genom att utreda  
smarta förpackningslösningar.
• Vi vill genom vårt kemika-
liesystem (iChemistry) förbät-
tra identifiering, riskanalys och 
substitution av kemikalier.
• Vi vill minska negativ påverkan 
av kemikalier genom att erbjuda 
miljövänligare alternativ.
• Vi vill öka kunskapen om 
verksamhetens totala miljö-
belastning genom att utbilda i 
livscykelanalys av miljöeffekter 
från A-Ö.
• Vill vi bidra genom tillämpning 

av avfallstrappan och förebygga 
uppkomst av avfall genom högre 
grad av återanvändning.
• Delta i upphandlingsmyn-
dighetens forum med CSR på 
agendan.
• Hållbarhetsinformation i 
webshop för att uppmuntra till 
hållbara produktval.
• Genomföra hållbarhetsanalyser 
per produktområde.
• Utveckla leverantörsupp-
följning. 
• Utöka vår kemikalieutbildning 
till våra medarbetare. 

HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE
• Vill vi informera och utbilda 
våra kunder i kemikalie- 
hantering.
• Vill vi kunna ge förslag på 
substitutionsprodukter i vår 
webshop.

HÅLLBAR ENERGI 
FÖR ALLA
• Vi investerar i elstolpar till 
eldrivna fordon på personal-
parkeringen.
• Vi identifierar nya energiför-
bättringsåtgärder genom 
energikartläggning.
• Alla medarbetare får grun-
dläggande miljöutbildning.
• Vi vill minska negativ mil-
jöpåverkan från tjänsteresor.
• Vi vill erbjuda cyklar till våra medarbetare.

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
• Påverka egna varumärken och leverantörsval (via Factlines).
• Erbjuda studenter praktikplatser.
• Inkörsport för första arbetet.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Framåt i korthet 2020 – 2025

Demografiska förändringar

Ökad mängd 
åldrande 

befolkning.

Ökning av 
kroniska 

sjukdomar.

Stort behov 
av prisvärda 

lösningar i vården.

Ökat behov 
av vård 

i hemmet.



sid 16

HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Revisorns kommentar

Tydlig styrning avseende ledning och proces-
ser konstateras. Företaget har ett strukturerat 
arbetssätt med att hantera de utmaningar som 
uppstått inom branschen. 

Ökat fokus på digitalisering och web-erbjudande 
har kunnat visas. Arbetet med dokumentöversyn 
har involverat mycket personal, vilket också har 
skapat ett tydligt engagemang.

Lloyd’s Register Quality 
Assurance Limited

Revisionstillfälle: 
16-mars-2020 - 17-mars-2020  

Detta besök var för att värdera efterlevnaden 
av ledningssystemet för Mediq Sverige AB 
mot de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, som är 
definierade i dokumentationen för revisions-
planering.

Då ingen stor avvikelse har rapporterats, rekom-
menderas fortsatt certifikat.

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvar för hållbarhets-
rapporten för 2019 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen.
 
Granskad av Christian Kanstrup och 
Jan Albrechtsen per den 16 juni 2020.






