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Kronans Apotek bidrar till en hållbar läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning. Vi finns i hela Sverige från
söder till norr, från öster till väster. Vi finns på kronansapotek.se och
med vår egen app. Vi erbjuder olika hälsotjänster och MinDos.
Fokus i allt vi gör handlar om Hälsa för livet för alla vi möter och för
alla som jobbar hos oss. Kronans Apotek ingår i Oriola-koncernen
som presenterar en detaljerad hållbarhetsredovisning
som du kan hitta på www.oriola.com

324 APOTEK • ÖVER 20 MILJONER KUNDBESÖK – 65 000 PER DAG
2,8 MILJONER KUNDKLUBBSMEDLEMMAR • CA 17% MARKNADSANDEL
89 NKI* FÖR APOTEK • 85 NKI* FÖR E-HANDEL
*Kundnöjdhetsindex
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Hållbarhet för en friskare morgondag
Hållbarhet handlar om människans möjlighet att existera på denna jord. Vi har flera utmaningar
framför oss, och en av de största på många årtionden drabbade oss under det första kvartalet
2020. Då kom pandemin med coronaviruset och ställde världen på ända.
Vi har sett hela samhällen stängas ned, besöksförbud på sjukhus
och äldreboenden och en sjukvård som anstränger sig till sitt yttersta
trots stundtals brist på både skyddsutrustning och läkemedel. När
detta skrivs i april 2020 är vi fortfarande mitt i en akut krisfas, där
hjulen stannar av, verksamheter försvinner och arbetslösheten
skenar. Hur länge det kommer att pågå vet vi inte idag. Förr eller
senare kommer vi naturligtvis att vända tillbaka till en ny vardag,
även om osäkerheten om hur den kommer att se ut är stor.
Hur vill vi då att vår värld ska se ut när den nya vardagen randas?
Behovet av livsviktiga omställningar för miljön och klimatet kvarstår, och det är upp till oss alla att se till att samhället klarar dessa
utmaningar. Det vi med säkerhet vet redan nu är att coronapandemin har visat hur viktigt det är att sätta fokus på grundläggande mänskliga behov, solidaritet och omtanke om våra medmänniskor. Det måste finnas läkemedel och en hållbar hälso- och
sjukvård för alla.
Vi på Kronans Apotek kan bidra till det utifrån våra tre hållbarhets
perspektiv: Society – för människors hälsa, People – för en hållbar
och hälsofrämjande arbetsplats och Planet – för en friskare planet.
Society – hållbar utveckling är ett globalt ansvar där alla måste
bidra. Vi på Kronans Apotek breddar hela tiden utbudet av tjänster
och service för att bidra till en god hälsa, t.ex. med MinDos (dosförpackade läkemedel) och drop in-rum i en del av våra apotek. I
en tid med ökad integration engagerar vi oss också i utrikesfödda
farmaceuters möjligheter att komma i arbete i Sverige. Vi söker

oss utanför landets gränser i samarbetet med Farmaceuter Utan
Gränser och vi samarbetar med Aktarr, en arabisktalande nyhetskanal i Sverige.
People – vi vet att det är medarbetarna som gör det verkliga
jobbet. Det är de som möter kunden, det är deras kunskap som gör
skillnad. De behöver känna tillräckligt stöd, att de har tillräcklig
kunskap och en god arbetsmiljö. Det är en mycket viktig del av
vårt hållbarhetsarbete. Fysiska apotek fyller fortsatt en viktig
funktion i samhället, samtidigt som e-handeln blir allt viktigare för
allt fler kunder. Och även i e-handeln är det våra medarbetare som
säkerställer att läkemedelshanteringen sker på ett säkert sätt.
Planet – läkemedel gör stor nytta men miljöpåverkan vid tillverkning,
användning och destruktion behöver uppmärksammas mer. Det är
vårt ansvar som apoteksaktör att öka medvetenheten kring vikten
av en korrekt och hållbar läkemedelskedja. Tillsammans med branschen har vi förberett en hållbarhetsguide för receptfria läkemedel
som lanseras under 2020.
Kort sagt, hållbarhet har aldrig varit viktigare än nu. Det handlar om
hur vi agerar och de beslut vi fattar, inte minst under en pandemi.
Vår strävan efter att bli ett hållbart företag gäller både nu och in i
framtiden, för framtida generationer.
Anders Torell, VD
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Omvärld
Apotek är en del av vården och ofta den första och sista delen i vårdkedjan som patienten möter. Vi
ser att rollen för apotek kommer att bli viktigare i takt med förändringarna i samhället. Det handlar
om en allt större vilja att investera i sin hälsa, en allt äldre befolkning, allt mer avancerade läkemedel
samt en digitalisering som förändrar vårdens arbetssätt. Samtidigt har vi nya utmaningar som behov
av att integrera människor som flyttar till Sverige och ge möjlighet till information och råd på många
olika språk. Även det är en viktig roll för oss på apotek.

APOTEKSMARKNADEN I KORTHET*
Det finns idag över 1 400 apotek i Sverige
Det finns fem större apotekskedjor och tre
renodlade e-handelsapotek samt en rad
oberoende apoteksaktörer
Apotek besöks av 120 miljoner kunder årligen
eller 330 000 kundbesök/dag
Totalt omsatte apotek 45,4 miljarder
SEK 2019 och av detta skedde 11% av
försäljningen via E-handeln
Andelen kunder som var nöjda med sitt
senaste apoteksbesök: 98%
Apoteksbranschen har cirka 11 200 anställda

APOTEKENS UPPDRAG OCH ROLL**
Öppenvårdsapotekens grunduppdrag
beskrivs i Lagen om handel med läkemedel
kapitel 2 §3a:
I öppenvårdsapotekens grunduppdrag
ingår att verka för en god och säker
läkemedelsanvändning genom att
1. säkerställa att konsumenten så snart
det kan ske får tillgång till förordnade
läkemedel och varor,
2. ge sakkunnig och individuellt anpassad
information och rådgivning, och
3. genomföra och upplysa om utbyte av
läkemedel.

*www.sverigesapoteksforening.se/branschrapport-2019/
**www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009366-om-handel-med-lakemedel_sfs-2009-366
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SAMHÄLLSBEHOV FÖR EN HÅLLBAR APOTEKSUTVECKLING
Fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ökar alltmer.
De globala hållbarhetsmålen ska uppnås senast år 2030. Såväl
kunder som medarbetare har höga förväntningar på apotekens
hållbarhetsarbete. Apotek behöver utvecklas och samverka med
andra aktörer för att främja människors hälsa och en hållbar
läkemedelsanvändning. Vi har flera aktuella frågor att ta hänsyn
till på vår väg:
Ökat fokus på hälsa – det ligger en stor framtidspotential i att vi
som apotek, i större utsträckning, kompletterar primärvården. Vi
erbjuder rådgivning och försäljning av produkter för behandling
av enklare åkommor, så att inte allmänheten i onödan uppsöker
sjukvård. Vi erbjuder också en rad enklare tjänster som exempelvis
blodtrycksmätningar, leverfläckkontroller, vaccinationer och olika
provtagningar. På så sätt kan vi fånga upp personer som ännu
inte är patienter i primärvården, men som kan ha stor nytta av
våra tjänster som stöd för att leva ett hälsosammare liv.
Åldrande befolkning - cirka 20 procent av Sveriges befolkning är
65 år eller äldre. Från och med år 2020 ökar andelen 80-åringar
eller äldre i befolkningen. Särskilt kraftig är ökningen bland dem
över 85 år. År 2050 räknar man med att antalet personer över 85
år kommer att ha fördubblats jämfört med idag. Antalet äldre
som är multisjuka förväntas också öka. Det påverkar behovet av
både sjukvård och läkemedelsanvändning.
Läkemedelsförsörjning – restnoteringar, d.v.s. när ett läkemedel tar
tillfälligt slut, har ökat de senaste åren. Orsakerna till det kan vara
flera, som brist på råvaror, tillverkningsproblem, regulatoriska
hinder, prioritering av andra marknader. Apoteken gör redan idag
en stor insats genom att byta till likvärdiga läkemedel, andra
förpackningsstorlekar med mera. Här finns dock mer att göra
så att farmaceuter kan få än större befogenheter för att lösa
problemen med brister på läkemedel. Miljökraven på läkemedel
behöver också öka samt fortsatta åtgärder för att hindra
antibiotikaresistens.

Farmaceutbrist – kommer öka de närmsta åren i och med att allt
fler går i pension samtidigt som färre tar examen. Utmaningen
kommer bli att bemanna apotek på mindre orter dit få vill flytta.
Vi kommer att få se fler nedläggningar av apotek i stad och
landsbygd. Dels för att de kommer dras med lönsamhetsproblem,
men också för att det kommer vara en stor utmaning att bemanna
apotek. Det i sin tur kan ge negativa effekter för läkemedels
försörjningen. Vi tror att här måste andra lösningar till, som
farmaceut på distans. E-handel är inte en lösning för alla.

”Apotek behöver utvecklas och samverka med
andra aktörer för att
främja människors
hälsa och en hållbar
läkemedelsanvändning.”

Integration och språk - antalet utrikes födda i Sverige ökar och
är mer än två miljoner personer, vilket är cirka 20% av Sveriges
befolkning. Det innebär att det finns ett växande behov på
apotek att kunna ge rådgivning på många språk. Apoteks
medarbetare från olika länder och en bred mångfald berikar
verksamheten samtidigt som det förbättrar kundmötet.
Digitalisering - genomsyrar allt mer av samhället. Det som kan
digitaliseras kommer att digitaliseras. Smarta klockor som mäter
puls, steg och sömn är bara början. Nätläkare håller på att bli
en del av vardagen. Artificiell intelligens kommer förändra vård,
apotek och läkemedelsbehandling.
E-handel – ökar kraftigt inom apoteksbranschen. Det är ändå en
omogen bransch jämfört med böcker, filmer och resor. Det betyder
att andelen köp på apotek via e-handel kommer fortsätta öka
ännu några år. Fördelarna är många, men frågan är vad som sker
med rådgivningen? Här kommer vi troligen få se mer av innovation
och utveckling för att stärka patientens möjlighet att tillgodogöra
sig information. Miljöpåverkan kommer ha fortsatt fokus för en
mer hållbar e-handel.
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Styrning
Kronans Apotek ingår i Oriola-koncernen som är
noterad på Helsingforsbörsen NASDAQ. Oriolakoncernen spänner över ett vitt verksamhetsfält
som innefattar logistik av läkemedel, expert
tjänster till läkemedelsföretag, patientstöds
program och tillverkning av dosförpackade
läkemedel. Dessutom levererar Oriola såväl
läkemedel som annan utrustning till sjukvården,
har försäljning av egna varumärken, erbjuder
bemanningstjänster till apotek i Finland, och
förstås, bedriver apoteksverksamhet genom
Kronans Apotek.
KVALITETSSTYRD VERKSAMHET
Det krävs tillstånd av Läkemedelsverket för att få bedriva
apoteksverksamhet. Läkemedel är potenta substanser som har
bevisad effekt. De gör stor nytta när de hanteras och används
korrekt, men kan ställa till skada och besvär om de används
felaktigt. Därför finns ett omfattande regelverk för apotek med
en rad olika myndigheter som har insyn i apoteken. De utgör i stor
utsträckning ett skydd för apotek och patienter.
En viktig del är vårt egenkontrollprogram med tydliga rutiner och
instruktioner för ett kontinuerligt och säkert kvalitetsarbete på alla
apotek. Som stöd finns regionala kvalitetsspecialister och varje
apotek har en läkemedelsansvarig. Arbetet följs upp med hjälp av
årliga egeninspektioner på alla apotek. Avvikelser utreds och om
det upptäcks allvarliga brister anmäls det till Läkemedelsverket.
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INTERNATIONELLA RAMVERK
FN:s globala hållbarhetsmål

Greenhouse Gas Protocol

Kronans Apotek stödjer FN:s globala hållbarhetsmål och lyfter
fram de områden som vi har störst möjlighet att påverka. Särskilt
målområde 3 ”God hälsa och välbefinnande” är väsentligt för
oss som apotek. Vi arbetar för en hållbar läkemedelsanvändning,
ökad patientsäkerhet och utveckling av tjänster som förbättrar
människors hälsa och välmående. Vi arbetar även med flera andra
målområden som hänger ihop och påverkar varandra, främst 5-8,
12-13 och 16.

Ett av våra mål i hela koncernen är att vara koldioxidneutrala
2030. Klimatpåverkan mäts och redovisas enligt Greenhouse
Gas Protocol (GHG-protokollet**). Det är en vedertagen
internationell standard för att göra klimatredovisningen
transparent och jämförbar med andra organisationer. Målet att
bli koldioxidneutral omfattar både direkta och indirekta utsläpp
(scope 1, 2 och 3).

FN Global Compact

Tredjepartsgranskad hållbarhetsredovisning enligt GRI

Vill du veta mer om vår styrning, mål, indikatorer och resultat? Det
Tillsammans med vår koncern är Kronans Apotek medlem i FN:s
finns i koncernens integrerade års- och hållbarhetsredovisning som
Global Compact sedan 2018. Åtagandet innebär att arbeta aktivt
är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) och
med hållbarhetsfrågor enligt Global Compacts tio internationella
tredjepartsgranskad enligt International Standard on Assurance
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PRODUKTION

MINSKAD
MINSKAD
OJÄMLIKHET
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA
HÅLLBARASTÄDER
STÄDER
OCH
OCHSAMHÄLLEN
SAMHÄLLEN

HAV
HAV
OCH
OCHMARINA
MARINA
GENOMFÖRANDE
GENOMFÖRANDE
GENOMFÖRANDE
GENOMFÖRANDE
GENOMFÖRANDE
RESURSER
RESURSER
OCH
GLOBALT
OCH
OCH
OCH
OCH
GLOBALT
GLOBALT
GLOBALT
GLOBALT
PARTNERSKAP
PARTNERSKAP
PARTNERSKAP
PARTNERSKAP
PARTNERSKAP

EKOSYSTEM
EKOSYSTEMOCH
OCH
BIOLOGISK
BIOLOGISK
MÅNGFALD
MÅNGFALD

FREDLIGA
FREDLIGAOCH
OCH
INKLUDERANDE
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN
SAMHÄLLEN

GENOMFÖRANDE
GENOMFÖRANDE
OCH
OCHGLOBALT
GLOBALT
PARTNERSKAP
PARTNERSKAP

RENT
RENTVATTEN
VATTENOCH
OCH
SANITET
SANITETFÖR
FÖRALLA
ALLA

HÅLLBAR
HÅLLBAR
KONSUMTION
KONSUMTIONOCH
OCH
PRODUKTION
PRODUKTION

*www.unglobalcompact.org
**https://ghgprotocol.org/
***www.oriola.com/investors/annual-reports
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Health for life

Hållbar utveckling är grunden för
hela vår verksamhetsstrategi. Vårt
syfte är att hjälpa människor att
leva ett hälsosamt liv. Det är vår
kompass som guidar oss i den dagliga
verksamheten och all utveckling.
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VISION
På ett
omtänksamt
sätt möjliggör
vi en friskare
morgondag
MISSION
Vi erbjuder
dig hållbara
produkter och
lösningar för
hälsa och
välmående

SYFTE
Health for life

VÄRDERINGAR
Vi är öppna
Vi arbetar tillsammans
Vi tar initiativ
Vi tar ansvar
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Kronans Apoteks hållbarhetsarbete är starkt länkat
till vårt syfte att hjälpa människor leva ett hälso
samt liv. Vi stödjer FN:s globala hållbarhetsmål
och bidrar till hälsa och välmående – både för
samhället, våra medarbetare och miljön.
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Vi är en viktig länk i hälsooch sjukvården. Som läke
medelsrådgivare med över 320
apotek runt om i Sverige är vårt
mål en hållbar läkemedels
användning och utveckling av
hälsofrämjande tjänster.
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Våra medarbetare är nyckeln till en
framgångsrik verksamhet. Vårt mål
är att vara en attraktiv arbetsgivare
med kompetenta och engagerade
medarbetare som trivs på jobbet.
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En friskare planet är också en förutsättning
för en hållbar framtid. Därför är vårt mål
att bli koldioxidneutrala år 2030 och att
minska miljöpåverkan från läkemedel.
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Society
92,6 procent av
alla efterfrågade
läkemedel expe
dieras direkt.

kunnat leverera läkemedel. Det är ett världsomspännande problem.
Apotek kan göra en rad åtgärder för att avhjälpa brist på
läkemedel:

· Vi byter styrkor i samråd med förskrivaren.
· Vi byter till likvärdiga, generiska, läkemedel.
· Vi byter till snarlika men ej utbytbara läkemedel i samråd med
förskrivaren.

· Vi byter beredningsform, t.ex. tablett till depå-tablett, flytande
till kapsel, munsönderfallande till brustablett i samråd med
förskrivaren.

· Vi letar på andra apotek och andra kedjor om de har läkemedlet
i lager.

· Vi föreslår och beställer licensläkemedel, alltså läkemedel som

normalt inte säljs i Sverige men kan säljas på en särskild licens i
samråd med förskrivaren.

TILLGÅNG TILL LÄKEMEDEL
Läkemedelsbehandling är en av vårdens vanligaste insatser för att
bota och lindra. Läkemedel och apotek blir därför helt vitala för
att få en fungerande sjukvård. Apotek finns över hela landet och
antalet har ökat med cirka 50 procent sedan monopolets dagar.
Öppettiderna har också blivit väsentligt längre. En rad apotek
bedriver idag e-handel, även Kronans Apotek. Tillgången till
apoteksservice har aldrig varit bättre.
En fråga som debatterats sedan omregleringen är om tillgången
till läkemedel på apotek förbättrats eller försämrats. En rad studier
har genomförts och det som noteras är att tillgången fortsatt är god.
92,6 procent av alla efterfrågade läkemedel expedieras direkt och
85,3 procent av alla kunder får alla sina efterfrågade läkemedel vid
första apoteksbesöket*. En av orsakerna till att läkemedlet saknas
på apoteket är restnoteringar, d.v.s. att läkemedelstillverkaren inte

· Vi föreslår och beställer extempore, specialtillverkade läkemedel
till en enskild patient i samråd med förskrivaren.

· V i bevakar leveransinformation på alla alternativ ovan och
meddelar patienten/förskrivaren när alternativ finns att förskriva.
Kronans Apotek erbjuder också sina kunder hemleverans, eller att
boka och hämta sina läkemedel på apotek. Vi levererar också alla
läkemedel inom 24 timmar - om du besöker apoteket före klockan
16 så ska du få ditt läkemedel innan klockan 16 nästa vardag.

*Enligt TLVs rapport, Direktexpedieringsgrad på öppenvårdsapotek från 2019:
www.tlv.se/download/18.8664a0516f1aa30bdd880f/1576753997911/rapport_dec2019_matning_direktexpedieringsgrad_oppenv%C3%A5adsapotek.pdf
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PRODUKT- OCH LEVERANTÖRSGRANSKNING

· Kronans Apoteks app är ett bra stöd för en bättre läkemedels

En av våra viktigaste uppgifter som apotek är att tillhandahålla
läkemedel, så att det finns tillgång till de mediciner som behövs
på ett säkert sätt. Kvaliteten på allt vi gör följer rigorösa regelverk
och vi kontrollerar till exempel att de läkemedel som lämnas ut
inte är förfalskade. Vi har en gemensam uppförandekod (Code of
Conduct) i koncernen för leverantörer och i vår inköpsprocess ingår
att granska både leverantören och produkten innan en ny vara
tas in i sortimentet, alltifrån till exempel plåster och solskydd till
tandtråd. Hittills har uppförandekoden accepterats av 86 procent
av leverantörerna och 100 procent för Kronans Apoteks egna
märkesvaror*.

· Medicinpåminnaren – påminnelser skickas via SMS för att hjälpa

användning. Där kan du se om ditt recept kommit in samt lägga
upp och hantera fullmakter. Du kan också se om något recept
är på väg att gå ut, om du behöver hämta ut nya läkemedel
eller om ditt husdjurs recept finns på lager så att du kan beställa
hem det eller hämta ut det på ditt lokala apotek.

”En av de stora
utmaningarna med
läkemedel är att de
används felaktigt.”

dina barn, dina föräldrar eller dig själv att komma ihåg när det
är dags att ta medicinen.

· Läkemedelssamtal – vi erbjuder de kunder som önskar ett fördjupat samtal om sina läkemedel för att skapa förståelse och
trygghet i läkemedelsanvändningen.

· MinDos – för att minska risken att glömma eller feldosera ditt
RÅDGIVNING OCH TJÄNSTER FÖR BÄTTRE LÄKEMEDELS
ANVÄNDNING
En av de stora utmaningarna med läkemedel är att de används
felaktigt. I vissa fall är det mindre än hälften av patienterna som
använder sina läkemedel rätt.
Därför erbjuder vi våra kunder en rad olika tjänster och service för
att förbättra deras läkemedelsanvändning, till nytta för patienter
och samhället.

läkemedel samt underlätta för läkemedelsanvändare i stort så
startade Kronans Apotek en pilot för MinDos under 2019. Det
är en abonnemangstjänst med dosförpackade läkemedel och
planen är att tjänsten ska rullas ut nationellt under 2020.

· Doktor.se – vi har också samarbete med doktor.se för att stödja
våra kunder och patienter.

· Patientstödsprogram – vi erbjuder patienter med vissa behand-

lingar särskilt stöd i att använda sina läkemedel genom uppföljning via telefon.

· EES, Elektroniskt expertstöd, är ett datorprogram som vi på Kronans
Apotek använder för att ge dig information, som till exempel:

-om dina mediciner passar ihop med varandra.
-om lämpliga/olämpliga doseringar.
-om läkemedlen och doserna är anpassade efter din ålder.
-om du har läkemedel med samma verkan.
*www.oriola.com/globalassets/pdf/code_of_conduct_2018_en.pdf
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·

Ingen människa i
Sverige ska behöva
lida på grund av
felaktig läkemedelshantering.

DEN RÄTTA MEDICINEN

· utökat läkemedelsrådgivningen digitalt så att våra farmaceuter

Varje år blir uppskattningsvis 35 000 personer så sjuka av sina
läkemedel att de måste läggas in på sjukhus. Det finns även
uppgifter om att tusentals människor till och med dör av
läkemedelsrelaterade orsaker.

· utvecklat nya tjänster som MinDos (se sid 15), som förenklar för

För att sätta ljus på den viktiga – men samtidigt oroande –
läkemedelsanvändningen lanserade vi 2019 initiativet ”Den
Rätta Medicinen”. Genom detta initiativ lyfter vi fram fakta och
sprider kunskap om läkemedelsanvändningen i Sverige. Initiativet
syftar även till att medvetandegöra den roll vi spelar för en god
läkemedelsanvändning genom att berätta om våra kompetenta
medarbetare samt hur vi tar ansvar för patienternas tillgång till
säkra och trygga läkemedel.
Genom att hjälpa våra kunder till optimal läkemedelsanvändning
värnar vi patientnyttan, begränsar läkemedlens belastning
på miljön och bidrar till en hållbar ekonomi. Detta vill vi driva
på och det gör vi genom initiativ som detta, genom olika
samarbeten och genom att utveckla nya tjänster för att förbättra
läkemedelsanvändningen. Under året har vi bland annat:

kan ge rådgivning om läkemedel, recept, utbyte av läkemedel,
om de passar ihop och andra frågor som rör läkemedelsbehandlingen oavsett var kunden befinner sig
både läkemedelsanvändare och deras anhöriga att hålla ordning på medicinerna

· lanserat drop in-mottagningar på utvalda apotek för att erbjuda

kunder att snabbt och enkelt få hjälp med enklare vårdtjänster,
träffa en sjuksköterska, få diagnos av läkare och eventuellt recept

· tillsammans med apoteksbranschen genomfört Seniorveckan,
då alla receptkunder över 75 år erbjöds en extra läkemedels
genomgång

· tillsammans med Sveriges Pensionärsförening (SPF) belyst och

bemött den oroande läkemedelsanvändningen bland äldre i
olika debattinlägg i media. Vi har även arrangerat seminarium i
Almedalen.

Vår vision med initiativet ”Den Rätta Medicinen” är att ingen
människa i Sverige ska behöva lida på grund av felaktig
läkemedelshantering.

NULÄGET FÖR LÄKEMEDELSANVÄNDNING I SVERIGE*

35 000 personer insjuknar varje år av sina läkemedel så svårt att det krävs sjukhusvård
3 000 personer dör varje år av läkemedelsrelaterade orsaker i Sverige
200 000 personer felmedicineras årligen enbart på grund av utbyten av olika läkemedel
10 miljarder kronor per år uppskattas kostnader för felmedicinering
60% ökning av användning av läkemedel de senaste åren
*www.mynewsdesk.com/se/kronans-droghandel/docauments/apoteksmiljarden-nr-2-50850
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SAMARBETSORGANISATIONER - TILLSAMMANS KAN VI GÖRA MER!

”För Kronans Apotek
är arabisktalande en
prioriterad kundgrupp.”

Kronans Apoteks alla samarbeten utgår från vårt samhälls
engagemang där hälsa för människor, samhälle och miljö står i
centrum. Genom att samarbeta med fler partners i olika projekt
hjälper vi människor med läkemedel och hälsa, som är självklara
områden för oss. Men vi bidrar även med resurser, produkter och
kunskap inom andra områden.
Här kan du läsa mer om några av våra viktiga samarbeten:

· Tillsammans med Riksförbundet HjärtLung stödde vi kampanjen

”Hjärtemånaden” genom att sprida information om vikten av att
ha koll på sitt blodtryck. Vi erbjöd även kostnadsfri blodtrycks
mätning på 130 av våra drygt 320 apotek. Dessutom skänkte vi i
samarbete med leverantör 50 kronor till Riksförbundet HjärtLung
för varje såld blodtrycksmätare av utvalda modeller.

· För andra året i rad var vi huvudpartner till Bröstcancerförbundet.
Utöver försäljning av rosa band och rosa reflexer, sålde vi även
utvalda produkter där 2 kr per såld produkt oavkortat gick till
Bröstcancerförbundet.

· Under november stödde vi även Prostatacancerförbundet genom
att sälja mustasch-pins på våra apotek.

· Årets julgåva skänktes till Farmaceuter utan Gränser (FuG), pengar
som dedikerat kommer att användas kring ett pilotprojekt där
Kronans Apotek tillsammans med FuG under 2020 ska driva
frågor som båda parter är engagerade i, nämligen antibiotika
resistens och hållbarhet.

SAMARBETE AKTARR
Det talas cirka 200 olika språk i Sverige. Näst störst är arabiska
som flera hundra tusen personer i landet har som modersmål*.
För Kronans Apotek är arabisktalande en prioriterad kundgrupp
och idag har Kronans Apotek arabisktalande medarbetare på
över 40 procent av våra apotek. Därför har vi under 2019 inlett

ett samarbete med Aktarr, en plattform som förmedlar svenska
nyheter på arabiska via text och film.
Aktarr betyder mer på arabiska. Med mer information och kunskap
vill vi tillsammans bygga ett öppet, hållbart och inkluderande
samhälle där varje medborgare, oavsett språk, ges möjligheten
till att vara en aktiv deltagare. Genom samarbetet får vi en unik
möjlighet till att hjälpa och utveckla relationen med denna
målgrupp.
Under året har vi tagit fram olika rådgivningsvideos med våra
arabisktalande farmaceuter och publicerat dem i egna och i
Aktarrs kanaler.
Vi har även adderat information på arabiska på vår webb.
Tillsammans med Aktarr har vi även anordnat Sveriges största
arabiska hälsoevent med syftet att erbjuda arabisktalande
en möjlighet att lära sig mer om apotekens funktion och dess
självklara roll i samhället.

*www.svd.se/arabiska-sveriges-nast-storsta-modersmal/av/mikael-parkvall
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People
För oss är kompetens
utveckling en viktig
strategisk fråga.

KVALIFICERAD EXPERTIS FÖR DIN HÄLSA
Våra kunder möter experter på olika områden inom hälsa.
Vi vill locka till oss, behålla och utveckla medarbetare som
representerar en blandning av bakgrunder och kompetens. Våra
farmaceuter har tre till fem års utbildning och är specialister
på att hjälpa våra kunder med sin läkemedelsanvändning.
Apotekstekniker och egenvårdsrådgivare ger råd och guidar
kunder vad det gäller receptfria läkemedel och andra produkter
för hälsa och välbefinnande. I varje apotek finns en särskilt
utsedd läkemedelsansvarig farmaceut som bland annat har
det övergripande ansvaret för att övervaka apotekets kvalitet.
Apotekschefen leder och utvecklar arbetet och medarbetarna
mot uppsatta mål. Till hjälp finns regionala specialister inom
kvalitet, resursplanering och utvecklingsarbete.

KOMPETENSUTVECKLING
För oss är kompetensutveckling en viktig strategisk fråga. När
våra medarbetare växer så växer vi som företag. Vårt arbete
med kompetensutveckling innebär att säkerställa hög nivå
på den rådgivning och service vi ger i våra apotek samt att vi
följer myndigheternas krav. Lärande i vardagen är en stor källa
för utveckling och sker genom t.ex. arbetsrotation, reflektion
över kundmöten, pröva nya ansvarsområden eller arbeta
med en ny tjänst som vi erbjuder våra kunder. Vi har ett brett
utbildningsutbud som riktar sig till både medarbetare och ledare.
Förutom det har vi även ett traineeprogram som syftar till att
rusta framtida apotekschefer. Vi har även en kompetenspool som
ger en variation och flexibilitet i arbetet som i sin tur möjliggör en
bredare förståelse för företaget och den personliga utvecklingen.
Vi erbjuder dessutom ett stort antal praktikplatser där våra
kompetenta handledare ger stöd till att utveckla studenter på sin
väg att bli färdiga farmaceuter.
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ATT JOBBA HOS OSS

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

Företagets syfte Health for life engagerar och förenar våra
medarbetare. Det skapar också meningsfullhet i det dagliga
arbetet. Vi vet att engagerade medarbetare som själva mår
bra guidar våra kunder och patienter till en bättre hälsa. Därför
satsar vi på friskvård, gott ledarskap och utvecklingsmöjligheter
både på ett personligt plan och som karriärvägar i koncernen.

Vi arbetar systematiskt för en god arbetsmiljö, såväl fysisk som
socialt och organisatoriskt. Vi har ambitionen att arbetsmiljö- och
säkerhetsarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas. Målet
med vår arbetsmiljö är att de som arbetar hos oss ska trivas och
kan utvecklas, både yrkesmässigt och som individer. De ska inte
drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet.
Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår
arbetsplats. Det har hänt att våra medarbetare möter rasistiska
tillmälen eller hot från kunder. Det är helt oacceptabelt och vi
tvekar inte att polisanmäla sådana kunder.

Vi jobbar aktivt med tydliga mål, feedback och god laganda i
våra arbetsgrupper. Vi följer löpande upp dessa områden via
medarbetarundersökningar så att vi får goda möjligheter till
uppföljning och förbättringar.
I den årliga medarbetarundersökningen har vi de senaste
åren ökat alla våra index. Vi mäter ledarskap, engagemang,
psykosocial arbetsmiljö, teameffektivitet och i vilken utsträckning
medarbetare vill rekommendera oss som arbetsgivare.

”En av de arbetsmiljö
utmaningar vi löpande
arbetar med att förbättra, är bemanning.”

En av de arbetsmiljöutmaningar vi löpande arbetar med att
förbättra är bemanning. Farmaceutbrist råder och för att ändå
kunna hålla de öppettider vi önskar för våra kunder får vi arbeta
hårt för att bemanningen ska fungera så bra som möjligt.
Regional samordning av resurser, schemaläggningsdagar och god
framförhållning vad det gäller bemanningsplaneringen har gjort
bemanningen mer stabil och vi ser i våra arbetsmiljömätningar att
bland annat stressnivåer har minskat det senaste året.
VÅR ETISKA UPPFÖRANDEKOD
Under sitt introduktionsprogram utbildas alla medarbetare
i koncernens uppförandekod “Code of Conduct” där tydliga
förväntningar sätts kring de etiska riktlinjer och principer som
vi använder i såväl affärsrelationer som i apotekens vardag.
Alla medarbetare har möjlighet att rapportera upplevda
oegentligheter via Kronans Apoteks visselblåsarsystem.
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Kronans Apotek tar
emot farmaceuter
med utbildning och
yrkeserfarenhet från
andra EU-länder.

INTEGRATION MED EU-FARMACEUTER

Hur har det varit att komma till Sverige och arbeta hos oss?

EU-farmaceutprojektet är en årlig satsning sedan 2013. Kronans
Apotek tar emot farmaceuter med utbildning och yrkeserfarenhet
från andra EU-länder som av olika skäl flyttar till Sverige. Vi
hjälper till genom att bekosta en intensivkurs i svenska under tre
månader för att förenkla processen att få svensk legitimation
som apotekare/receptarie. Sedan introduceras farmaceuterna
så att de kan börja jobba i våra apotek runt om i landet. På det
sättet får farmaceuter från övriga Europa tillfällen att uppleva
nya erfarenheter i Sverige samtidigt som det ökar möjligheterna
att bemanna på orter där vi har brist på farmaceuter, en win-win
med andra ord!

– Jag har varit här i drygt ett år och det har varit jättespännande
och roligt. Första året var fyllt med utmaningar och arbete men
tack vare envishet, beslutsamhet och problemlösning har det gått
bra. Jag har fått otroligt stort stöd av min chef och mina kollegor.
Jag har lärt mig mycket nytt och utvecklat min språkförmåga.

Damian Leszczynski från Polen är en av våra EU-farmaceuter på
Kronans Apotek.

Hur trivs du i Kiruna?
– Jag trivs mycket bra och fick en bra start. Jag har träffat
trevliga människor och deltar nu fullt ut i Kirunas sociala liv. Bland
annat tränar jag fotboll för Parkalompolo för den andra mest
kända tränaren i Sverige efter Janne Andersson - Börje Andersson
Junkka, vilket är en ära. Jag är förvånad över hur stor användning
jag har haft av mitt hemspråk polska här.
Vad har varit utmanande?
– Givetvis språket och att kommunicera i ett nytt land i början
men också alla nya rutiner och arbetssätt som ingår i apotekarnas
arbete.
Vad har du för framtidsplaner?
– Jag planerar att utveckla mig på Kronans Apotek tills vidare och
göra världen lite roligare för alla.

Damian Leszczynski
EU-farmaceut
på Kronans Apotek.
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Hur känns det nu?

Det råder brist på farmaceuter i Sverige vilket innebär en tuff
arbetssituation på många apotek. Det är en utmaning och gör
det ännu viktigare för oss att satsa på utveckling av ledarskap och
att arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö. Linda Möllerström
är en av våra apotekschefer på Kronans Apotek i Visby på Gotland.

– Det känns riktigt bra! Det är ett helt annat lugn i gruppen. Vid
ett flertal tillfällen har jag fått kommentarer som ”äntligen har vi
kunnat börja jobba, inte bara överleva dagen”. ”Gud så skönt att
vi kan prata om detaljer som rör jobbet och den dagliga driften”.
”Allt känns så lätt nu, kul att komma till jobbet”. Skillnaden känns
redan när man kommer in i apoteket, stämningen är bra och det
är mycket prat och skratt. Det har minst sagt varit en utmaning
att få alla att jobba tillsammans och mot samma mål. Vi arbetar
så tätt med varandra och har en samhörighet och glädje som vi
länge saknat. Så istället för att se oss som enskilda enheter så vi har
skapat ett nytt begrepp som enar oss här på ön: Kronan Gotland!

Vad är det mest utmanande med ditt jobb?
– Under början av året var bemanningen den allra största
utmaningen. Vi var underbemannade och hade stor frånvaro
bland medarbetarna. Vi släckte bränder och hade ingen arbetsro.
För att förbättra arbetsmiljön har vi lagt ner mycket tid på att
få schemaläggningen att fungera. Vi pratar, kompromissar och
diskuterar fram lösningar. Som klusterchef har jag tre apotek och
många arbetskamrater att skapa en dräglig arbetsmiljö för. Det
har varit svårt tidvis, samtidigt det som verkligen sporrat mig! Jag
vill att alla ska känna att jag finns nära och tillgänglig, även om
jag för dagen är på ett annat apotek.

”Skillnaden känns
redan när man
kommer in i apoteket.”

Vad har ni gjort på ditt apotek för att förbättra situationen?
– Jag har gått igenom vår medarbetarundersökning på djupet
för att på riktigt försöka förstå vad som upplevs som problem och
vilka förbättringsområden vi har. En tydlig punkt i undersökningen
var att vi saknade tydlig struktur i arbetet. Ansvarsbeskrivningarna
var inaktuella och inte tillräckligt relevanta. Därför har vi lagt
mycket tid på att tydliggöra ansvar och befogenheter. Vi har
också kontinuerliga månadsmöten för att få ihop teamkänslan
och skapa tydlighet genom mål och resultatuppföljning. Vi har
tillsammans skapat ett öppnare arbetsklimat där vi alla förstår att
vi är varandras arbetsmiljö och att vi gemensamt behöver skapa
förutsättningar för att fortsätta utvecklas i arbetet.

Linda Möllerström
apotekschef Kronans Apotek
i Visby på Gotland
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Planet
Vår förhoppning
är att på sikt
kunna miljö
märka receptfria
läkemedel.

LÄKEMEDELS MILJÖPÅVERKAN

Branschsamarbete

Läkemedel är viktiga för många människors hälsa och apotek
hjälper till med rådgivning för en patientsäker läkemedels
användning. Alla läkemedel som säljs i Sverige är godkända av
Läkemedelsverket och det ställs höga kvalitetskrav för att ett nytt
läkemedel ska bli godkänt, men det tas inte någon hänsyn till
miljöpåverkan i den internationella standarden för läkemedels
produktion. Läkemedel innehåller ofta långlivade och svårned
brytbara ämnen för att de ska kunna fungera i kroppen, men det
innebär också en risk för både människor och naturen när de sprids
i miljön. Läkemedelsrester har många spridningsvägar både vid
produktion, användning och kassation.

Apotek har skyldighet att tillhandahålla alla godkända läkemedel
som kan förskrivas i Sverige, men eftersom det inte ingår miljöhänsyn
i regelverket vill vi påverka det och öka medvetenheten om läke
medlens miljöeffekter. Därför samarbetar vi i branschen genom
Sveriges Apoteksförening (SAF) och Läkemedelsverkets kunskaps
centrum för läkemedel i miljön. Miljöpåverkan bör till exempel vara
ett kriterium vid val av periodens vara, när myndigheten Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket (TLV) varje månad beslutar om
utbyte av generiska läkemedel. Arbetet med det receptfria
sortimentet är minst lika viktigt, där ett exempel är apotekens
gemensamma information om läkemedelssubstansen diklofenak
som kan påverka naturen negativt och därför bör användas med
försiktighet.

Läkemedels miljöpåverkan är komplext och vi kan inte säga
exakt vilka konsekvenser det kommer att få framöver. Exempel
på läkemedlens effekter som vi känner till är att hormoner
skadar fiskar, antiinflammatoriska läkemedel påverkar fåglar och
antibiotika kan få bakterier att bli resistenta*.

Hållbarhetsguide för receptfria läkemedel
Under 2020 lanseras “Välj Hållbart” för receptfria läkemedel
på alla apotek i landet. Det är en branschgemensam guide för
att hjälpa apotekskunder att göra medvetna val. Kunderna
frågar allt oftare om läkemedels miljöpåverkan, men apotek
saknar information om var och hur specifika läkemedel tillverkas.
Vår förhoppning är att på sikt kunna miljömärka receptfria
läkemedel på produktnivå. Som steg på vägen och för att främja
en större transparens lanseras därför “Välj Hållbart” som en
konsumentguide för kunderna om vilka läkemedelsföretag som
arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

*www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Lakemedel/
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Insamling av överblivna läkemedel
Genom läkemedelsrådgivning hjälper vi kunden att använda sina
läkemedel så säkert och effektivt som möjligt, men ibland blir
det läkemedel kvar om till exempel en medicin behöver bytas
ut på grund av biverkningar. På alla våra apotek finns påsar
för läkemedelsavfall som allmänheten kan hämta för att lägga
sina överblivna läkemedel i och lämna in till apoteket. Som tack
för miljöinsatsen får våra kundklubbsmedlemmar bonuspoäng.
Under 2019 har vi haft två insamlingskampanjer som fokuserat
på information om läkemedelsavfall. Sammanlagt tog vi emot
314 ton under året. Avfallet hanteras enligt noggranna rutiner och
förbränns i godkända anläggningar med höga temperaturer där
askan omhändertas på ett säkert sätt.

genom avtalskrav och samverkan är ett långsiktigt arbete. Eftersom
Kronans Apotek ingår i samma koncern som Oriola, så delar vi det
gemensamma målet att bli koldioxidneutrala år 2030. För att
undvika onödiga transporter samkörs boxarna med läkemedel ut
till apotek tillsammans med övriga varor som finns i sortimentet.

KLIMAT

Kronans Apoteks e-handel ökar, vilket medför behov av fler
transportalternativ för att leverera online-beställningar till kunderna.
Kunden kan välja att beställa på e-handeln och hämta ut varorna
på sitt lokala apotek och då samtransporteras beställningen ihop
med ordinarie leveransrutt till apoteket. Det pågår också utveckling
av Click&Collect så att online-beställningar ska kunna plockas och
göras iordning direkt på apoteket. För de kunder som behöver få
sina läkemedel och andra varor hemkörda så har vi under 2019
infört ett transportalternativ som är 100% klimatkompenserat. Vi
klimatkompenserar också för transporter från leverantören för de
produkter som ingår i Kronans Apoteks egna märkesvaror.

Koldioxidneutrala 2030

Tjänsteresor

Ett av våra mål är att vara koldioxidneutrala 2030. Det
främsta verktyget för att minska vårt klimatavtryck är att göra
förändringar i vår verksamhet och leverantörskedja genom att
till exempel byta till förnybara energikällor. Klimatkompensation
används som ett komplement samtidigt som vi har fokus på
att minska utsläppsnivåerna. Koldioxidavtrycket beräknas och
rapporteras enligt Greenhouse Gas Protocol och omfattar både
direkta och indirekta utsläpp (scope 1, 2 och 3) för hela koncernen.

Under 2019 har Kronans Apoteks reviderat vår resepolicy. I första
hand uppmanas medarbetare att minimera resor genom effektiv
planering och att använda telefon, video eller annan form av
digitala möten. Tåg rekommenderas framför flyg. Det totala
antalet resor med både tåg och flyg ökade 2019 jämfört 2018.
Tåg representerade den största ökningen med över 30% fler
resor jämfört med föregående år. Vi har även infört nya riktlinjer
med skärpta miljökrav på våra tjänstebilar. Antalet körda
tjänstemil minskade med 18% 2019 jämfört med 2018 och kan
ha bidragit till de ökade tågresorna. Flygresor och tjänstebilar
klimatkompenseras genom Vi-Skogens projekt för hållbara
jordbruksmetoder med lokala bönder i Kenya*. Projektet är
certifierat enligt Verified Carbon Standard (VCS)**.

Transporter
Transporter är en stor källa till indirekt klimatpåverkan. Kronans
Apotek har inte egna lastbilar, så alla transporttjänster köps in och
hanteras av våra leverantörer och deras underleverantörer. Oriola
är en av de två stora aktörer som har hand om distributionen av
läkemedel till alla apotek i Sverige. Att påverka transporterna

”Sammanlagt tog
vi emot 314 ton
läkemedelsavfall
under året.”

*https://viskogen.se/klimatkompensation
**https://verra.org/project/vcs-program/
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För att underlätta för
kunderna att göra
medvetna val så har
vi både ekologiskt
certifierade,
veganska och
miljömärkta
produkter.

Energi
Apotek, huvudkontor och lager behöver energi för uppvärmning,
kyla och elanvändning. För att minska klimatpåverkan behöver vi
både effektivisera energianvändningen och övergå till förnybar
energi. I de lokaler där energi ingår i hyresavtal som vi har med
olika fastighetsägare, försöker vi påverka dem att byta till
förnybar energi. För lokaler där vi har eget elavtal har vi 100%
förnybar el med vattenkraft. Under 2019 har vi genomfört en ny
upphandling för förnybar och Bra Miljöval-märkt el som gäller
från och med 2020. På alla våra nyetableringar, flyttar och
ombyggnationer installeras energieffektiv LED-belysning. Under
2019 har vi genomfört en inventering av apotekens belysning för
att se över alla befintliga ljuskällor. Hittills är det 152 av 324 apotek
som endast, eller i huvudsak, har LED-belysning som ljuskälla.
RESURSER
Hållbart sortiment
Inför varje ny produkt som tas in i sortimentet görs en leverantörsoch produktgranskning och vi har även en uppförandekod för
leverantörer (se sid 15). Men alla varor som finns på apotek påverkar
miljön i någon utsträckning. Vissa mer
och andra mindre, beroende på hur
och var de produceras, vilka råvaror
som ingår, förpackningsmaterial,
transporter och så vidare. Vårt mål är
att ständigt utveckla kvalitets- och
miljökraven på hela sortimentet och
dess förpackningar. För att underlätta
för kunderna att göra medvetna val
så har vi både ekologiskt certifierade,
veganska och miljömärkta produkter.
Hållbarhetskraven är särskilt viktiga
för Kronans Apoteks egna märkesvaror

24

(EMV). Som ett exempel har vi tillsammans med Charlotte Kalla
inlett en hållbarhetsresa i att utveckla skyddande och vårdande
hudprodukter med stort fokus på miljö. Vi kommer dela med
oss av varje steg på vägen när vi tar fram, testar och tillverkar
produkterna.
Konsumtion
En viktig orsak till miljöproblem är överkonsumtion. Vi hjälper hellre
kunden att hitta rätt produkt utifrån det individuella behovet
istället för att ”kränga och slänga”. Vår ambition är att varenda
produkt i vårt sortiment ska komma till användning. Men då och
då får vi överblivna produkter som vi inte kan sälja på apoteken.
En del produkter som inte längre ingår i vårt ordinarie sortiment
skänks till välgörenhet eller hamnar i vår outlet inom e-handeln
för att undvika kassering. Vi arbetar aktivt med lagerplanering
och har som mål att minska avskrivningen av varor. År 2019
minskade avskrivningarna med 2 miljoner kronor jämfört med
2018, vilket är positivt både för ekonomin och miljön.
Minskad användning av plastpåsar
Den bästa påsen är den som inte tillverkas alls. Därför uppmuntrar
vi i första hand våra kunder att använda en medhavd väska eller
påse. Tidigare har vi informerat om plastpåsarnas miljöpåverkan
och tagit betalt för dem i den vanliga kassan, men under 2019
infördes det även i recepturen för kunder som hämtar ut recept
läkemedel. Plastpåsarna är tillverkade av återvunnen plast. Totalt
minskade antalet påsar med 20% år 2019 jämfört med år 2018.
Vi har uppnått tio miljoner färre plastpåsar jämfört med år 2016.
Under 2020 kommer vi att införa papperspåsar.

OMBYGGNATION MED VINTAGE
Kronans Apotek tar hand om inredning och material från de apotek
som avvecklas, flyttas eller byggs om, så att det kan återanvändas vid
ombyggnationer och nyetableringar på andra platser. När byggprojekten
inte synkar tidsmässigt paketeras inredningen och förvaras i ett tillfälligt
lager, tills det kommer till nytta igen på ett annat apotek. Om inte allt
är lämpligt att återanvända, så kan vi ta vara på utvalda delar som till
exempel läkemedelsskåp.
Den 5:e december firades nyinvigning på Kronans Apotek på Rymdtorget i
Göteborg.
“Apoteket på Rymdtorget är ett exempel på ett apotek som har funnits
i många år och som behövde en uppfräschning. Då är det viktigt att vi
samtidigt tittar på om vi har någon avveckling, ombyggnation eller flytt
som vi kan återanvända inredning ifrån. Det är inte alltid så enkelt att hitta
en matchning eftersom apoteken har olika storlekar och förutsättningar,
men vi försöker! I det här fallet skulle ett apotek på Gotland avvecklas, så
vi kunde montera ner inredningen där och frakta den till Göteborg. På så
sätt räddades fullt fungerande hyllor, skåp och möbler i fint skick från att
kasseras och det passade jättefint på Rymdtorget. Jag upplever att det
finns ett helt annat hållbarhetstänk nu. Förr var det mer slit och släng då
saker kastades och köptes nytt. Idag finns en medvetenhet att ta hand om
lokaler, utrustning och material på ett mer resurseffektivt och miljövänligt
sätt. Vi kallar det ombyggnation med vintage!
Stefan Engfeldt, byggprojektledare på Kronans Apotek
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Towards a healthier tomorrow
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Vår koncerngemensamma års- och hållbarhetsredovisning (GRI) finns här:
www.oriola.com/investors/annual-reports/
Läs gärna mer om oss och vårt hållbarhetsarbete på
www.kronansapotek.se samt www.oriola.com
Kronans Apoteks miljö- och hållbarhetschef
Frida Hemmingsson nås på hallbarhet@kronansapotek.se eller 070-1981669
För frågor, kommentarer och synpunkter kontakta vår kundservice på
kundservice@kronansapotek.se eller 0771-612612
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