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Lifs hållbarhetsmanifest

Vårt manifest ska bidra till att göra Life Science-sektorn till en ledande aktör i samhällets omställning 
till långsiktig hållbarhet. De nio åtagandena, som speglar för sektorn väsentliga delar av Agenda 2030 
och de globala hållbarhetsmålen, omfattar läkemedlens hela värdekedja från forskning och utveckling 
via tillverkning, till marknadsföring och användning och har både den enskilda patienten och sam-
hället som helhet i fokus. Åtagandena gäller Lif och dess medlemsföretag som alla är svenska legala 
enheter, med verksamheter som direkt eller indirekt även når utanför Sveriges gränser. Vi ska bedriva 
arbetet med att uppfylla manifestet öppet och transparent. 

Varje medlemsföretags egen hållbarhetsplan ska spegla manifestet och medlemsföretagen förbinder 
sig att samverka och stödja Lif och varandra i arbetet med att kontinuerligt utveckla och följa upp 
Lifs hållbarhetsstrategi och -manifest samt företagens egna planer.

Etik och transparens God hälsa och tillgång  
till läkemedel Minskad miljöpåverkan

Vi verkar för så stor sam- 
verkan, transparens och 
öppenhet som möjligt genom 
läkemedlens hela värdekedja

Vi arbetar för en god till- 
gänglighet och tillgång till 
läkemedel, och driver på för 
patienters möjlighet till en 
optimal behandling samt  
allas lika rätt till läkemedels- 
behandlingar och vård

Vi är en del av omställningen 
till en cirkulär ekonomi

Vi agerar förtroendeska-
pande och med respekt i all 
samverkan, och förvaltar och 
vidareutvecklar ett etiskt för-
hållningssätt i den forskande 
läkemedelsbranschen

Vi bekämpar hotet från  
antibiotikaresistensen

Vi verkar för en fossilfri  
läkemedelsbransch

Våra medlemsföretag är goda 
arbetsgivare

Vi är en pålitlig samarbets-
partner i bygget av förbättrad 
resiliens i samhället, i såväl 
normalläge som vid kriser, 
pandemier  
och katastrofer

Vi verkar för minskade  
utsläpp av läkemedelsrester  
i vatten
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Etik och transparens
• Vi verkar för så stor samverkan, transparens och öppenhet som möjligt genom läke- 
 medlens hela värdekedja

 Genom att medlemsföretagen ökar sin samverkan med leverantörer och kunder skapas  
 möjlighet för läkemedelskedjans alla aktörer att i sitt arbete med hållbar utveckling  
 bidra till manifestets åtaganden.

• Vi agerar förtroendeskapande och med respekt i all samverkan, och förvaltar samt  
 vidareutvecklar ett etiskt förhållningssätt i läkemedelsbranschen

 I interaktioner med andra samhällsaktörer och i kommunikation och marknadsföring agerar  
 vi med hög integritet och transparens. Patientens bästa ska vara i fokus och allt  ska vila  
 på en solid vetenskaplig grund. Interaktionerna ska genomsyras av högt förtroende och  
 respekt för samverkanspartnerns oberoende. 

 Läkemedelsbranschens etiska förhållningssätt ska förvaltas men också vidareutvecklas 
 – både nu och framöver ska vi vara en förebild för andra branscher i Sverige och för   
 den internationella läkemedelsbranschen. 

• Våra medlemsföretag är goda arbetsgivare

 Alla medlemsföretag ska erbjuda goda arbetsvillkor. Det ska vara högt i tak och funktioner  
 för att skydda visselblåsare ska finnas. Mångfald och inkludering är självklara delar av håll- 
 barhetsplanerna. Genom arbetet med tillbörlig aktsamhet sträcker sig detta ansvar också  
 bakåt i leverantörskedjorna när så är möjligt. 

God hälsa och tillgång till läkemedel
• Vi arbetar för god tillgänglighet och tillgång till läkemedel och driver på för patienters  
 tillgång till optimal behandling och lika rätt till läkemedelsbehandlingar och vård

 Vi verkar för patienternas bästa och god tillgång och säkerställd tillgänglighet till läkemedel 
 som grundläggande förutsättningar för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Vi åtar  
 oss att arbeta för alla patienters lika rätt till läkemedelsbehandlingar och vård samt för att  
 patienter ska vara delaktiga i beslut om sin egen medicinska behandling, både på grupp-  
 och individnivå.

 Vi arbetar också för att öka tillgången till precisionsmedicin och användningen av hälsodata,  
 vilket förbättrar patienters möjlighet till optimal behandling.

 Ett långsiktigt hållbart innovationsklimat förutsätter finansiell hållbarhet för läkemedels- 
 företagen, som står för huvuddelen av läkemedelssektorns forskning och utveckling.  
 Kliniska läkemedelsprövningar är till stor nytta för patienters vård, hälso- och sjukvårdens  
 utveckling och för hela den svenska Life Science-sektorn. Vi ska verka för att öka antalet  
 prövningar i Sverige, i enlighet med regeringens Life Science-strategi och Lifs handlings- 
 plan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.
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• Vi bekämpar hotet från antibiotikaresistensen

 Tillgången på effektiva antibiotika är en förutsättning för en fungerande hälso- och sjuk- 
 vård. Vi arbetar enligt Lifs handlingsplan mot AMR för att bekämpa antibiotikaresistens- 
 utvecklingen genom produkternas hela värdekedja.

• Vi är en pålitlig samarbetspartner i byggandet av förbättrad resiliens i samhället, i såväl  
 normalläge som vid kriser, pandemier och katastrofer

 Vi är en kunnig och pålitlig samarbetspartner till hälso- och sjukvårdens alla olika  
 intressenter. Vi är med och ökar resiliensen i hela vårdkedjan. Detta gäller inte bara vid  
 normalläge utan också vid kriser, pandemier och katastrofer där vi är generösa med våra  
 kunskaper och erfarenheter samt avsätter resurser till nytta för samhället. 

Minskad miljöbelastning
• Vi är en del av omställningen till en cirkulär ekonomi

 Resursförbrukningen måste minska i produkternas hela livscykel. Vi ska skapa möjligheter  
 för ökad effektivisering, återanvändning och återvinning av resurser. 

 Vi ska bidra i arbetet med att minska mängden överblivna läkemedel. Detta genom att sträva  
 efter bättre följsamhet till ordination och fler läkemedelsgenomgångar samt motverka  
 felanvändning, överförskrivning och missbruk av läkemedel.

 Vi ska fortsätta vårt aktiva arbete med att få konsumenterna att lämna tillbaka överblivna  
 läkemedel till apoteken för en kontrollerad och säker avfallshantering.

• Vi verkar för en fossilfri läkemedelsbransch 

 Utifrån Lifs kommande färdplan – omfattande scope 1, 2 och 3 – för en fossilfri läkmedels- 
 bransch ska vi arbeta för att uppnå Sveriges och EU:s klimatmål. Därigenom bidrar vi  
 till Parisavtalets långsiktiga mål att om möjligt begränsa ökningen av den globala medel- 
 temperaturen till 1,5 °C.

• Vi verkar för minskade utsläpp av läkemedelsrester i vatten 

 I alla delar av produkternas livscykel ska vi verka för säkra utsläpp av läkemedelsrester i  
 avloppsvattnet.

 Vi ska driva på inom branschen för att eliminera oacceptabla utsläpp – baserat på veder- 
 tagna, regulatoriska mät- och uppföljningsmetoder – från produktionen av läkemedel och  
 ställa vårt kunnande till förfogande inom övriga delar av livscykeln. Vi ska i detta arbete   
 också utvärdera branschens påverkan på den biologiska mångfalden och därefter vidta  
 relevanta åtgärder.


