
Hållbarhetspolicy
Apotek Hjärtats vision är att vara framtidens apotek med Sveriges ledande 
hälsoerbjudande. En grundläggande del i denna är att verka för en hållbar 
utveckling där sociala värden, miljöansvar och ekonomisk långsiktighet går 
hand i hand.

Varje dag bidrar vi till att göra skillnad genom att vi medverkar till att männ-
iskor mår bättre och att läkemedel används på rätt sätt. Apotek Hjärtat vill 
genom ständiga förbättringar utveckla vår verksamhet med kundfokus och 
ansvar i centrum. På så sätt används våra gemensamma resurser till samhäl-
lets bästa.

För oss på Apotek Hjärtat...
... är bättre hälsa och större välbefinnande för våra kunder ett steg på vägen 
mot ett mer välmående samhälle.
... betyder hållbarhet att inte stanna vid att minimera risk och negativ påver-
kan på miljö och samhällen. För att bli framtidens apotek vill vi också max-
imera vår positiva påverkan, genom samhällsansvaret som följer med vårt 
uppdrag som apotek och vår roll i vårdkedjan.
... bygger hållbarhetsstrategin på ett lagarbete, där varje medarbetare, varje 
apotek, och supportkontoret bidrar i samverkan med våra kunder, lever-
antörer och övriga samarbetspartners.
... är det viktigt att bygga vidare på goda exempel och sträva efter ständiga 
förbättringar. På så sätt tar vi tillvara på den kunskap som finns och på nya 
idéer som kan göra oss bättre.
... ska hållbarhetsarbetet inte begränsas av att utmaningarna är komplexa. 
Vi ska våga se problemen utan att alltid ha lösningen.

Miljö
Apotek Hjärtat vill minimera negativ miljöpåverkan från verksamheten, 
genom att bland annat öka andelen kasserade läkemedel som lämnas in 
på apotek och ställa krav på miljövänliga innehållsämnen i våra egenvård-
sprodukter. Vi strävar också efter att miljöpåverkan i den dagliga driften ska 
minimeras genom exempelvis källsortering, miljövänliga sätt att resa och 
minskad energiförbrukning i våra apotek.



Socialt ansvar
På Apotek Hjärtat hjälper vi våra kunder att må bättre, genom rådgivning 
kring läkemedel och egenvård. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs 
och deras hälsa, kompetens och trivsel på arbetet är därför central. Vi vill 
också säkerställa produktkvalitet och socialt ansvar i leverantörskedjan, 
genom att ställa krav på och kontrollera våra leverantörer av handelsvaror.

Läs mer om detta i vår uppförandekod för leverantörer

Ekonomiskt ansvar
Genom att vara ett lönsamt, stabilt och konkurrenskraftigt företag skapas 
förutsättningar för att återinvestera i verksamheten och bidra till samhället 
genom skatter och arbetstillfällen. Investeringar i vår verksamhet är även 
ett led i utvecklingen av den omreglerade apoteksmarknaden där vi vill 
bidra till förbättrad tillgänglighet och service för Sveriges apotekskunder. 
Genom att ta en aktiv roll i vårdkedjan bidrar vi också till att avlasta 
sjukvården och sänka samhällets kostnader för ohälsa.


