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VISION

Vår vision är att bidra till en hållbar utveckling och att bidra till att vi når
utvecklingsmålen (Agenda 2030). Det gör vi genom att säkerställa att de
förbandsmaterial och sårvårdsartiklar som produceras för Sveriges
landsting och regioner är framställda under hållbara och ansvarsfulla
förhållanden i hela leveranskedjan. År 2015 beslutade FN att anta 17
utvecklingsmål och vissa är direkt eller indirekt kopplade till
förbandsmaterial och sårvård. Sverige ska implementera dessa till 2030.
Förband och sårvård är en viktig kategori för landsting och regioner och
det förbrukas stora volymer varje dag inom hälso-sjukvården. Artiklarna är
viktiga för patienterna ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. I Sverige
fokuseras på patientsäkerhet och materialets funktion. Däremot har inte
lika stort focus legat på risker vad gäller mänskliga rättigheter och
arbetares rättigheter i leveranskedjan.

UTVECKLINGSMÅL

1- Avskaffa fattigdom,
5- jämställdhet,
6-tillgång till vatten & sanitet,
8- ekonomisk tillväxt, sysselssättning med
anständiga arbetsvillkor
12 – hållbar konsumtion och produktion,
16- fred, rättvisa & effektiva och
inkluderande institutioner.

Åsa Dahlström, Landstinget i Värmland

PRODUKTER I FOKUS

Polyuretanskumförband
Förband gasväv
Förband, non-woven

Plåster

LEVERANSKEDJAN

Generisk
leverantörskedja

Polyuretanskumförband

Råvara

Råmaterialutvinning

Andra
underleverantörer

Tillverkning
komponenter

Sammansättning/
tillverkning

Tillverkning
produkter

Förpackning/
distribution

Packning &
distribution

Generisk leveranskedja

PRIORITERADE RISKER

GENERISK
LEVERANSKEDJA

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ARBETARES RÄTTIGHETER

Rätt till skälig levnadsstandard, hälsa,
fackföreningsfrihet för anställda (Kina).
Lokalsamhällens rätt till hälsa och
säkerhet (utsläpp till luft/vatten, buller,
avfall etc.)

Hälsa och säkerhet, arbetstid,
anställningstrygghet, fackföreningsfrihet
(Kina), arbetsvillkor

RÅMATERIAL

ANDRA UNDERLEVERANTÖRER

TILLVERKNING/
SAMMANSÄTTNING

FÖRPACKNING/
DISTRIBUTION

MILJÖ

ANTI-KORRUPTION

MÅLSÄTTNINGAR

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ARBETARES RÄTTIGHETER

Kartläggning/nulägesbeskrivning av
nuvarande levnadsstandard I
tillverkningsledet. Undersöka och ta fram
fakta kring nuläget. Nulägesbeskrivning

Verka för organisationsfrihet.
Förutsättning att 5.1 är genomförd och
att vi har identifierat att produktion sker
i Kina.

MILJÖ

ANTI-KORRUPTION

ÖVRIGA MÅLSÄTTNINGAR
Förbättra leverantörsrutiner: Fokusera på
interna processer och rutiner hos svenska
leverantörer för att säkerställa efterlevnad
I leveranskedjan.
Kartläggning leverantörskedjor:
Undersöka och ta fram fakta kring
leverantörskedjor

FOKUS FÖR AKTIVITETER UNDER PERIODEN

2016
2017

Kontorsrevisioner och kartläggning av nationellt prioriterade leverantörer . 4 st kontorsrevisioner

2018

3 st kontorsrevisoner. 2 on-site revisoner. Eventuell åter revision. Med hjälp av resultat från uppföljningar och nya riskanalyser, börja kartlägga leveranskedjor
och risker. Fortsatta uppföljningar.
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Besök vår hemsida!
Blogg & vägledning: www.hållbarupphandling.se

För information om vad som pågår inom området instrument, besök: http://www.hållbarupphandling.se/riskomraden/instrument

