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Tamro är ledande i Sverige på läkemedelslogistik och ingår PHOENIX Group, 
en europeisk koncern med över 150 distribunaler i 25 länder. Varje dag 
förser vi 1 400 apotek över hela Sverige med läkemedel samt hälso- och 
sjukvårdsprodukter. 

OM TAMRO

Tamro är en oberoende aktör och arbetar med allas bästa för 
ögonen – läkemedelstillverkare, apotek, konsumenter och 
patienter. Vi samarbetar med cirka 150 läkemedelstillverkare 
och ser till att lagerhålla samt distribuera deras produkter ut 
till apotek och sjukhus. Tamro erbjuder dessutom nordiska 
distributionstjänster och ett stort antal tilläggstjänster för att 
göra våra kunders vardag enklare. 

Det arbetar drygt 550 personer på Tamro och företaget är 
kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 
14 001:2015. Vårt partihandelstillstånd, som är utfärdat 
av Läkemedelsverket, är avgörande för att vi ska få bedriva 
vår verksamhet. Vi följer GDP (Good Distribution Practice) 
och GMP (Good Manufacturing Practice) samt PHOENIX 
efterlevnadsprogram inom tre områden: anti-korruption, 
konkurrens och uppförande. Vi har huvudkontor och distribunal 
i Göteborg samt distribunaler i Stockholm och Umeå.

VÅRA KÄRNVÄRDEN
Vi på Tamro har en stark företagskultur och våra kärnvärden utgör grunden för att vara ett ansvarsfullt och 
förtroendeingivande företag. Våra kärnvärden fungerar som ledstjärnor för varje medarbetare och för Tamro i stort. 

VISION, MISSION OCH AFFÄRSIDÉ
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RIGORÖST KVALITETS- OCH SÄKERHETSARBETE

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Tillverkning av läkemedel, hälso- och sjukvårdsprodukter blir 
allt mer avancerad, med allt effektivare produkter. Samtidigt 
ökar kraven på kvalitet och säkerhet – både från branschen 
själv och från omvärlden. Kvalitet och säkerhet är a och o. 
Alla våra anläggningar är säkra, välbevakade och för att 
komma in krävs särskild behörighet. För säkerhetsklassade 
och känsliga läkemedel finns speciallokaler med ännu högre 
säkerhet, och ännu tuffare behörighetskrav. Rätt temperatur, 
luftfuktighet, ljusförhållanden och inga onödiga vibrationer. 
Alla våra transportfordon har avancerad mätutrustning 
som säkerställer att känsliga läkemedel alltid befinner sig i 
sin optimala miljö. Och oavsett var ett fordon befinner sig, 

kan vi alltid få aktuell status, och alltid garantera att ett 
läkemedel levereras i bästa skick, hela vägen fram. 

Hos oss vet alla vad det innebär att hantera läkemedel. 
Alla som arbetar på Tamro och våra inhyra chaufförer har 
genomgått en särskild kvalitets- och säkerhetsutbildning. 
Vi genomför regelbundet kvalitetsinspektioner tillsammans 
med våra kunder och med Läkemedelsverket. Det är tillfällen 
vi ser fram emot. För oss är det viktigt att veta att vi håller 
måttet och vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre i vårt 
kvalitetsarbete.

Grundtanken gällande mänskliga rättigheter är att 
människan föds fri samt att alla människor är lika värda. 
De mänskliga rättigheterna omfattar bland annat rätten att 
inte bli diskriminerad, yttrandefriheten, barns och kvinnors 
rättigheter, rätten till utbildning och rätten till hälsa. För 
Tamro är mänskliga rättigheter en viktig aspekt av vårt 
hållbarhetsarbete. Vi följer strikt FN:s konvention om de 
mänskliga rättigheterna. Internt arbetar vi systematiskt med 
frågor kopplat till exempelvis diskriminering, jämställdhet, 
mångfald och kompetensutveckling. Inom dessa områden 
finns mål- och/eller nyckeltal framtagna.  

Genom vår uppförandekod för leverantörer kravställer 
vi leverantörsledet och övriga affärspartners gentemot 
mänskliga rättigheter.  

Misstänkt brott mot mänskliga rättigheter kan anonymt 
rapporteras via PHOENIX Groups visselblåsarsystem. 
Systemet är tillgängligt både internt och externt. 

Under 2018 avser vi, tillsammans med PHOENIX Group, att 
fortsätta arbetet med att se över vårt angreppssätt kopplat 
till mänskliga rättigheter internt inom organisationen 
samt i vårt leverantörsled. Det i syfte att möjliggöra 
koncernövergripande synergieffekter.  
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Hållbarhet för Tamro handlar om att agera ansvarsfullt – i alla situationer. 

HÅLLBARHETSSTYRNING 

HÅLLBARHETSARBETE PÅ KONCERNNIVÅ
För PHOENIX Group går framgång och hållbarhet hand 
i hand. Koncernens mission utgör grunden för dess 
hållbarhetsarbete. Målet är att växa hållbart – i alla PHOENIX 
Groups divisioner, i alla länder där koncernen är verksam 
och längs hela dess leveranskedja. Det ska uppnås genom 
att integrera hållbarhetsinriktade principer i samtliga 
koncernbolagens verksamhetsprocesser kopplat till kunder, 
affärspartners och medarbetare. Ett arbete som utförs i 
enlighet med de högsta möjliga kvalitetsstandarderna. 

Koncernens hållbarhetsarbete utgår ifrån följande fyra 
områden: 

• Skapa värde för kunder och företaget
• Skydd av miljö
• Stödja medarbetare
• Samhällsengagemang 

En tillbakablick på koncernens hållbarhetsarbete:

• 2009 – PHOENIX Group inför uppförandekod för 
samtliga länder i koncernen som en del av ett 
efterlevnadsprogram.

• 2010 – hållbarhetsredovisning införs inom hela 
koncernen.

• 2014 – förbättrat och utvecklat efterlevnadsprogram 
med korruptions- och konkurrensriktlinjer, utöver 
uppförandekod, införs. 

PHOENIX Group har årligen under de senaste fem åren 
hållbarhetsrapporterat för koncernen. Hållbarhetsrapporten 
2016/2017 var upprättad i enlighet med Global Reporting 
Initiative (GRI G4). Koncernen har etablerat ett webbaserat 
visselblåsarsystem där intressenter kan ställa frågor och 
anmäla brister i koncernbolagens efterlevnad av riktlinjerna. 
Verktyget garanterar att anmälaren kan förbli anonym och 
säkerställer att en anmälan tas upp av ansvariga personer.
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ETT HÅLLBART TAMRO
Tamro ska leda och utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt. Det innebär i praktiken att:

Den koncernövergripande uppförandekoden ligger till grund 
för Tamros hållbarhetsarbete, vilken bland annat omfattar 
lojal konkurrens, uppförande på arbetsplatsen, hantering 
av information samt miljö. Vidare finns ett antal uttalade 
policyer, vilka är beslutade av Tamros ledning. Det rör sig 
exempelvis om arbetsmiljörelaterade policyer, miljöpolicy och 

anti-korruptionspolicy. För att säkerställa ansvarstagande i 
värdekedjan har Tamro en uppförandekod för leverantörer 
implementerad, vilken förutom miljökrav omfattar 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsförhållanden i 
enlighet med ILO:s konvention och FN:s konvention om de 
mänskliga rättigheterna samt nationell lagstiftning.  

– Vi möter relevanta miljökrav och arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt miljöarbete. 

–  Vi utvecklar och förbättrar verksamheten för att minimera avfall och andra föroreningar och för att  
minimera hälso- och säkerhetsrisker.

–  Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsplats och ser till att vår personal har rätt kompetens. 

–  Vi kommunicerar öppet och proaktivt med vår personal, kunder och andra intressegrupper kring vårt 
hållbarhetsarbete och de förväntningar som finns på oss. 

–  Vi uppmuntrar alla i vår värdekedja; leverantörer, kunder och samarbetspartners, att arbeta med 
hållbarhetsfrågor. 

–  Vi bedriver vår verksamhet långsiktigt ur ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. 

SÄKERSTÄLLA ANSVARSTAGANDE I VÄRDEKEDJAN
Efterlevnad av ansvarstagande i värdekedjan utgör en central 
del av Tamros företagskultur. Ansvar och säkerställande av 
efterlevnad är av stor betydelse för oss – både utifrån att 
skapa ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart företag samt 
för vår relation och samverkan till kunder, affärspartners och 
övriga intressenter. Arbetet med att säkerställa efterlevnad 
tar sitt avstamp i ledningssystemet och dess processer, vår 
uppförandekod, våra verksamhetsspecifika styrdokument 
samt vår uppförandekod för leverantörer. 

Årligen, i samband med ledningens genomgång, görs en 
utvärdering av ledningssystemets effektivitet och därmed bland 
annat resultatet av Tamros hållbarhetsarbete. Underlag för 
utvärderingen utgörs av resultat av och trender hos exempelvis 
riskanalyser, genomförda interna och externa revisioner samt 
status hos korrigerande och förebyggande åtgärder. 

Med utgångspunkt i uppförandekoden för leverantörer 
följs Tamros leverantörsled upp mot hållbarhetsrelaterade 
parametrar. Det görs exempelvis genom leverantörs-
bedömningar samt leverantörsutvärderingar. 
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RISKHANTERING
I enlighet med ISO-standarder för kvalitet ISO 9001:2015 
och miljö ISO 14001:2015 genomför Tamro löpande 
riskanalyser på sina verksamhetsprocesser. 

QRM (quality risk management) är en systematisk process 
för bedömning, styrning, informationsspridning samt 
granskning av de risker ett läkemedel utsätts för under 
sin livscykel. QRM används proaktivt och reaktivt. QRM-
systemet baseras på vetenskapliga data och erfarenhet som i 
slutändan bidrar till en ökad eller bibehållen patientsäkerhet.

Områdesspecifik riskhantering genomförs inom flera olika 
områden. För GXO-reglerade områden är alltid risker som 
påverkar patient i fokus men även risker kopplade till Tamro 
som företag, våra anställda, tillgångar, kunder och affärer 
kan behöva beaktas. Med GXO avses alla områden inom 
läkemedelsdistribution som regleras av EU-GDP (good 
distribution practice) samt alla områden som regleras av 
GMP (good manufacturing practices) vad gäller tillverkning 
av läkemedel. I Tamros fall omfattar det lagerhållning, 
distribution av läkemedel samt ompackning/ommärkning.

FMEA/FMECA-modellen (Failure Mode and Effects analysis/
Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) används främst 

för områden berörda av kvalitetsriskhantering. Modellen 
går ut på att läkemedelshanteringsprocessen skattas 
utifrån risk att inte uppnå önskat behandlingsmål. Det är 
en systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera 
felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå 
vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen 
uppträder. 

Andra särskilda modeller för riskhantering används för 
följande områden:

• Arbetsmiljö 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Lagring av brandfarliga varor
• Beredskap
• Projektarbete

För samtliga områden finns en specifik rutin implementerad 
i verksamheten vilken utgör utgångspunkten i 
riskhanteringsarbetet. Resultatet av samtlig riskhantering 
redovisas för ledningen.
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ORGANISATION OCH ANSVAR
Tamros verksamhet styrs av moderbolaget Tamro, styrelse 
samt VD med ledningsgrupp. Styrningen är uppbyggd 
kring visioner, värderingar och strategier genom uttalade 
policyer och uppsatta måltal. Tamros ledning på alla nivåer, 
centralt och lokalt, skall styra verksamheten så att uppsatta 
mål nås. Ansvariga chefer svarar för att mål och policyer 
är kända och förstådda i organisationen. Revidering av 
mål och utveckling av policyer skall ske som en del av 
ledningsarbetet. Beslut om förändrade mål och policyer tas 
av ledningsgruppen. 

Ledningsgruppen är ytterst ansvarig för Tamros 
hållbarhetsarbete. Ingen enskild medlem i ledningsgruppen 
har uttalat det övergripande ansvaret utan det är 
uppdelat på Personalchef, Chefsjurist, Logistikchef, IT-
chef samt Chef kvalitet, miljö, säkerhet. Ledningsgruppen 
ansvarar för det strategiska och operationella arbetet 
med hållbarhetsrapportering, uppförandekod, mänskliga 
rättigheter, affärsetik, miljöarbete, arbetsmiljö samt 
säkerhetsfrågor.

CSR-organisation inom PHOENIX group
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Ledningen för PHOENIX group

Övergripande kommunikation Övergripande ekonomistyrning

Ledningen för landsbolaget

Lokala CSR-team inom juridik, personal, ekonomi och/eller kvalitet

Lokala CSR-team ansvarar för datainsamlingen

Bilden visar hur den koncernövergripande organisationsstrukturen ser ut avseende hållbarhet. 
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Hållbarhet för Tamro handlar om ansvarsfullt beteende, där vi tar hänsyn 
till både nuvarande och framtida generationers behov. Det i sin tur handlar 
om att skapa långsiktigt hållbara lösningar utifrån såväl ekonomiska, sociala 
och miljömässiga perspektiv samt att förädla dessa värden genom våra 
verksamhetsprocesser. 

HÅLLBARHETSSTRATEGI

STRATEGIPROCESS
Vi utför en långsiktig strategisk planering med en periodicitet 
av var tredje år. Framtagande av planen utgör en process 
där den långsiktiga strategiska planen successivt tas fram 
med genomförande av omvärldsanalys, verksamhetsanalys, 
målformulering och utarbetande av fokusområden för 
de nästkommande tre åren. Omvärldsanalysen består av 
analys av politiska, ekonomiska, sociala, tekniska och legala 
faktorer samt miljöfaktorer. Vidare genomförs en marknads-, 
en kund- samt en branschanalys i omvärldsanalysfasen. 
Verksamhetsanalysen består av genomförande av en 

SWOT-analys, (styrkor, svagheter, möjligheter och hot), 
Nöjd medarbetarindex (NMI), genomgång av befintligt 
ledningssystem, måluppfyllelse samt fokusområden. 

Syftet med Tamros strategiska planering är att utveckla och 
behålla en livskraftig kombination av organisationens mål, 
kompetenser, resurser och de marknadsmöjligheter som 
vid varje tid gäller. Strategiprocessen utgör en vital del av 
ledningsprocessen.
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INTRESSENTINVOLVERING

MÅL, BUDGET OCH STYRKORT

Alla kan bidra till en hållbar utveckling. Vi har gjort mycket, 
men tillsammans med våra intressenter kan vi göra ännu 
mer. Vi involverar våra intressenter genom ett dialogdrivet 
och samarbetsfokuserat partnerskap. Deras intressen och 
förväntningar är för oss viktiga källor till information vilka 
vi använder oss av (tillsammans med strategiprocessen) för 
att identifiera våra mest centrala frågor att fokusera vårt 
hållbarhetsarbete på.

En regelbunden dialog med PHOENIX Group förs genom 
diverse olika chefsmöten, vilka arrangeras löpande under 
året. Månadsrapporter rapporteras in till koncernen samt 
efterföljande uppföljningssamtal via telefonkonferens 
genomförs.

Vi genomför intressentdialoger med våra medarbetare, 
bland annat via våra kvartalsvisa personalmöten till vilka VD 
bjuder in samtlig personal. Dessa möten tillsammans med VD 
genomförs i Stockholm, Göteborg och Umeå. Under mötena 
presenterar VD Tamros nuläge, mål etc. samt besvarar frågor 
ifrån medarbetarna. Vidare har samtliga chefer vecko- eller 
månadsvisa möten med sin personal. PU-samtal (personlig 
utveckling) genomförs mellan medarbetare och dess 
närmaste chef en gång per år. 

Månadsvisa möten genomförs med de fackförbund 
vi har kollektivavtal med i syfte att säkerställa ett bra 
samarbetsklimat samt en aktiv dialog mellan företaget, 
medarbetarna och fackförbunden.

Sedan bolaget grundades 1921 har vi utvecklat 
tilläggstjänster som hjälper våra kunder – läkemedels-
leverantörer och apotek – att förbättra sina verksamheter. 
En väl fungerande läkemedelsförsörjning handlar om att 
samarbeta och att dela kunskap och erfarenhet. Sedan 2010 
driver Tamro ett kvalitetsnätverk med deltagare från både 
läkemedelsindustrin och apotek som träffas ett par gånger 
per år. Andra källor till kunskap är individuellt stöd från 
någon av våra kvalitetsexperter på Tamro och utbildning inom 
GDP (Good Distribution Practice). Tamro medverkar också 
på uppdrag av Läkemedelsakademin i utbildningsinsatser för 
branschen, till exempel ”GDP i praktiken”.  

Avseende vårt leverantörsled har vi en löpande dialog 
med våra viktigaste leverantörer via leverantörsmöten. 
Vi genomför även leverantörsbedömningar 
och leverantörsuppföljningar, där bland annat 
hållbarhetsrelaterade krav och förväntningar diskuteras.

Med en periodicitet som innebär att en ny strategisk plan 
framställs minst var tredje år fastställer Tamro en långsiktig 
hållbarhetsstrategi baserad på en analys av omvärlden, 
intressenternas förväntningar och Tamros interna 
förutsättningar. Utifrån det arbetet fastställs mål och mätetal 
för hållbarhetsarbetet. 

En gång per år gör Tamro en verksamhetsövergripande 
budget. Syftet med budgeten är att i detalj planera 
resurser, aktiviteter och investeringar för att kunna leverera 
planerat resultat baserat på den strategiska planen och 
aktuella förutsättningar. För att säkerställa en helhetssyn 
på verksamheten har Tamro valt att arbeta enligt en modell 

som kallas Balanserat styrkort. Ett balanserat styrkort är dels 
ett verktyg, där måluppfyllelse visas, men även en modell 
för att styra verksamheten. Tamro arbetar med styrkort på 
två nivåer – en strategisk nivå och en operationell nivå. 
Syftet med det strategiska styrkortet är att säkerställa att 
den strategiska planen hålls uppdaterad med avseende på 
måluppfyllnad och omvärldsförändringar. Det strategiska 
styrkortet behandlas i Tamros ledningsgrupp. Syftet med det 
operationella styrkortet är att säkerställa fokus på de mest 
centrala operationella målen i Tamros verksamhet, vilket 
behandlas i Tamros ledningsgrupp samt i andra ansvariga 
ledningsgrupper. 
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Det är insatserna i vardagen som lägger grunden för ett hållbart samhälle. 
Mot den bakgrunden har vi på Tamro ett ständigt pågående arbete kring 
förbättringar och upprätthållande av bra rutiner för att minimera vår negativa 
miljöpåverkan. För oss är det viktigt att vi uppfyller samtliga gällande miljölagar 
och miljöföreskrifter. Vidare ska en ansvarsfull miljöhänsyn finnas med vid alla 
affärsprocesser, -planeringar och -beslut. Vårt miljöarbete utgår ifrån PHOENIX 
Groups uppförandekod samt vårt miljöledningssystem, vilket är certifierat i 
enlighet med ISO 14001:2015. 

MILJÖMÄSSIGT  
ANSVARSTAGANDE

VÅR MILJÖORGANISATION
Det är alltid allas ansvar att se till att vi efterlever våra 
miljörutiner. Alla medarbetare förväntas utföra sina uppgifter 
i den dagliga verksamheten på ett miljömedvetet sätt.  
Men det finns en organisation som har som uppgift att 

säkerställa att miljöarbetet upprätthålls. I organisationen 
ingår sju funktioner: Chef Kvalitet/Miljö/Säkerhet, tre 
medarbetare ifrån Kvalitet/Miljö/Utveckling Centralt samt tre 
Miljösamordnare (Göteborg, Stockholm och Umeå).

VÅR MILJÖPOLICY
Som ledande distributör av läkemedel strävar Tamro efter 
att minimera negativ miljöpåverkan från verksamheten, med 
hänsyn tagen till kvalitets- och säkerhetsaspekter, genom att:

BETYDANDE ASPEKTER FÖR VÅR MILJÖPÅVERKAN
Tamro har kartlagt de miljöaspekter som finns i verksamheten 
och bedömt vilka aspekter som har störst påverkan på 
miljön. Varje år görs en utvärdering för att följa upp om 
vår verksamhet har förändrats på ett sätt som påverkar 
miljöaspekterna. 

Transporter, avfallshantering samt energiförbrukning utgör 
våra tre mest betydande miljöaspekter.
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ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

MILJÖAKTIVITETER 

Utifrån miljöaspekterna tar ledningsgruppen fram övergripande 
miljömål, vilka för 2017 har varit:

• Sträva efter att minska negativ miljöpåverkan från våra 
transporter.

• Sträva efter att minska vår energiförbrukning.
• Källsortera vårt avfall för att möjliggöra så mycket 

återanvändning och återvinning som möjligt.

Utifrån de övergripande miljömålen fastställs varje år ett 
antal detaljerade mål för miljöarbetet. Dessa kallar vi för 
miljöaktiviteter. Miljöaktiviteterna följs upp månadsvis i Tamros 
balanserade styrkort. För 2017 har vi arbetat utifrån 21 
stycken miljöaktiviteter, vilka har omfattat utbildningsinsatser, 
avfallshantering, återvinning, miljövänligare bränsle, 
energiförbrukning och livscykelperspektiv i inköpsledet.

Transporter 

Tamro arbetar för en klimatvänlig logistik i hela sin värdekedja. 
Vi gör vårt yttersta för att påverka våra transportörer i en 
positiv riktning, bland annat via löpande möten och i samband 
med avtalsskrivning. Chaufförer får utbildning i EcoDriving, i 
syfte att säkerställa ett så miljövänligt körsätt som möjligt.

Kontinuerligt följer vi upp transporterna i bränsleförbrukning 
och utsläpp samt på ett transparent vis rapporterar 
koldioxidutsläpp. För 2017 var andelen förnybart bränsle 
i transporterna cirka 45 procent, vilket kan jämföras med 
i princip 0 procent år 2015 då vi började att mäta andel 
förnybart bränsle. Vi mäter även bland annat andelen fordon 
i transporter som har Euroklass 5 eller 6, vilket för 2017 var 
80,9 procent.

Sedan september 2017 går Tamros bilar i Göteborg med 
omnejd uteslutande på HVO (hydrerad vegetabilisk olja) – ett 
bränsle fritt från palmolja och palmoljerester. Det gäller i 

hela Storgöteborg, längs hela kustvägen från Falkenberg till 
Strömstad samt inåt landet till orter som Borås, Vänersborg 
och Trollhättan. Satsningen på HVO är ett led i Tamros arbete 
att infria sina miljömål om minskad mängd fossilt bränsle.

Avfallshantering 

Avfallshantering för oss omfattar det avfall som 
Tamro genererar men också de läkemedel som vi ser 
till att de destrueras genom förbränning i godkända 
förbränningsanläggningar.

Vårt arbete fokuseras på att så effektivt som möjligt minska 
läkemedelsavfallet – ett avfall som inte enbart har en negativ 
påverkan på miljön utan även medför höga kostnader för 
oss som företag. Under 2017 återvanns cirka 75 procent 
av vårt egna avfall och 12 procent gick till förbränning för 
energiåtervinning.

Energiförbrukning 

Vi arbetar ständigt med vårt engagemang för 
energieffektivitet och förbättrande klimatåtgärder. Vi 
genomför energiövervakning, vilken bland annat omfattar 
energioptimering samt användningsgrad av energi från 
förnybara källor. Sedan 2014 använder Tamro sig av 100 
procent förnybar energi i alla våra anläggningar.
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Våra medarbetare utgör vår viktigaste tillgång och har en stor strategisk 
betydelse för vår affärsverksamhet. För oss på Tamro är det därför av yttersta 
vikt att säkerställa en hälsofrämjande och säker arbetsplats för samtlig personal. 

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

EN GOD ARBETSMILJÖ 
En god arbetsmiljö förutsätter balans mellan och en ständig 
utveckling av områdena Medarbetarskap, Ledarskap och 
Arbetsorganisation. 

Medarbetarskap 

Det aktiva medarbetarskapet innebär möjlighet till utveckling, 
delaktighet och ansvar i arbetet. Det bidrar till ett klimat 
som förstärker medarbetarens tillit till sin förmåga, att se 
möjligheter och hantera svårigheter som kan uppkomma 
i arbetet. Chefen möjliggör det aktiva medarbetarskapet 
genom att ge förutsättningar, stöd och motivera medarbetare. 
Under 2017 har cirka 70 tjänstemän genomgått en tvådagars 
utbildning i kommunikation och samverkan.

Ledarskap

Chefer är förebilder, normsättare och bärare av Tamros 
värderingar. Genom sitt synsätt och beteende grundlägger 
chefen klimatet på arbetsplatsen. Chefer har kompetens, 
tydliga befogenheter och ansvar för arbetsmiljön. Alla nya 
chefer få genomgå en grundläggande chefsutbildning. 
I början av 2017 genomfördes en utbildning i Bättre 
Arbetsmiljö, vilken samtliga nya chefer fick genomgå. 

Arbetsorganisation

Arbete är organiserat så att det reducerar risken för ohälsa. 
Arbetsorganisationen stödjer samarbete, utveckling och 
nytänkande.

Den goda arbetsmiljön bidrar till ökad arbetsglädje, 
engagemang och en bättre hälsa. I den goda arbetsmiljön 
väljer medarbetare att stanna kvar och utvecklas, därmed 
ökar både kvaliteten och effektiviteten i vår verksamhet. 
Arbetsmiljön är också avgörande för att nya medarbetare 
ska välja Tamro. Inom Tamro finns en arbetsmiljöpolicy 
implementerad, vilken anger företagets syn och strävan 
inom arbetsmiljöområdet. Policyn syftar till att förmedla ett 
gemensamt förhållningssätt. 

Tamro har huvudansvaret för arbetsmiljön och vidtar 
systematiska åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och medförande 
ansvar är tydlig och sker skriftligt i linjeorganisationen. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket omfattar fysiska och 
psykosociala faktorer, är det naturliga arbetssättet och är 
integrerat i verksamheten. Fysiska arbetsmiljöfaktorer och 
risker kan exempelvis vara kopplat till truckar, maskiner och 
lyft medan psykosociala faktorer och risker kan vara kopplat 
till stress, ansvar, kommunikation och delaktighet. 

Tamro tar sig an det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån 
tre dimensioner – reaktivt, proaktivt och hälsofrämjande.
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Process Verktyg Syfte

• Sjukanmälan

• Ärenden arbetsmiljö

• Rehabiliteringsrutin

• Företagshälsovård

• Samtalsstöd

• Ärendesystem

• Rehabsamtal

• Identifiera sjukfrånvaro

• Behandla och bota

• Att rehabilitera

• Sjukfrånvarostatistik

•  Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

•  Riskbedömning

•  Skyddsronder

•  Hälsosamtal

• Utbildning

•  Dialog

•  Fysioterapeut på Tamro

•  Hälsocoaching

• Identifiera risker

•  Identifiera ohälsofaktorer

•  Undaröja risker och faktorer

•  Organisation

•  Ledarskap

•  Kultur

•  Individens livsstil

• Friskvårdsbidrag

•  Samspelet

•  Dagligt ledarskap

•  Identifiera hälsofaktorer och 
aktiviteter

•  Genomföra aktiviteter

Reagera

Förebygga

Främja

Tamro bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket för företaget innebär ett situationsanpassat angreppssätt utifrån 
följande tre dimensioner: reaktiva, proaktiva samt hälsofrämjande. 

I den goda arbetsmiljön anpassas arbetsförhållandena till 
olika förutsättningar fysiskt, psykiskt och socialt. Det görs 
tidiga insatser av arbetsanpassning och rehabilitering. Varje 
medarbetare medverkar till den goda arbetsmiljön genom 
att bidra till goda relationer och kreativt arbetsklimat. 

I den goda arbetsmiljön tar varje medarbetare ansvar för sin 
hälsa. Friskvårdsaktiviteter uppmuntras och erbjuds till alla 
medarbetare och är en del i vårt långsiktiga hälsoarbete. 
Exempel på hälsofrämjande insatser som vi genomför är 
hälsoundersökning inför anställning och sedan vid behov via 
Företagshälsovård, friskvårdskampanjer såsom stegtävling 
och sluta röka, samtalsstöd genom extern part samt 
friskvårdsbidrag och massage. 

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete förutsätter även en nära 
samverkan med de fackliga organisationerna, vilket vi på 
Tamro är noga med att vidmakthålla.

Under 2017 har Tamro fokuserat på att:

• Introducera rutiner i enlighet med Bradford faktor 
index. Indexet är ett mått som speglar en anställds 
frånvaro med en viktning på antalet frånvarotillfällen. 
Introduktionen har innefattat att chefer på Distribunal 

har genomgått utbildning inom ämnesområdet. 
Utbildningsinnehållet har bland annat omfattat 
genomgång av rutin, roller och ansvar samt var man 
som chef kan få stöd i sitt arbete. Vad gäller chefer på 
administrativa funktioner så sker långtidsfrånvaro mer 
sällan, så där erhåller varje chef individuellt stöd ifrån 
HR-avdelningen vid behov. 

• Fokusera på arbetsmiljöaspekter i samband med 
projektuppdrag. Tamro har under 2017 implementerat 
riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv som en 
aktivitet i Tamros projektmodell. 

• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser för chefer 
kring social och organisatorisk arbetsmiljö. Tamro har 
genomfört en GAP-analys gentemot den nya AFS:en 
beträffande social och organisatorisk arbetsmiljö. 
Resultatet av analysen visade att det var främst frågor 
kopplat till kränkande särbehandling som behövdes 
belysas extra inom verksamheten. Som en åtgärd har 
samtliga chefer under 2017 genomgått en utbildning 
kring kränkande särbehandling. Vidare har de berörda 
interna rutinerna beträffande vad man ska göra om 
man blir utsatt eller ser något otillbörligt uppdaterats.
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MÅNGFALD, JÄMSTÄLLDHET OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

SÄKERSTÄLLA KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Olikheter är en tillgång för Tamro där varje individs unika 
egenskaper och kompetens värdesätts. Alla respekteras 
oavsett etnisk tillhörighet, kön, ålder, funktionshinder, sexuell 
läggning, social grupptillhörighet, politisk övertygelse, 
religion eller annan trosuppfattning. Kvinnor och män 
värderas lika, har samma villkor och möjligheter. Mobbning, 
trakasserier, diskriminering och andra negativt präglade 
attityder och handlingar accepteras inte.

Med kränkande särbehandling menas handlingar som 
riktar sig mot en eller flera medarbetare på ett kränkande 
sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa utsatta 

medarbetare ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. I 
syfte att motverka att medarbetare på Tamro utsätts för 
någon form av kränkande särbehandling samt att förebygga 
ohälsa genom att så tidigt som möjligt och på bästa sätt 
erbjuda den hjälp och det stöd som behövs för den som 
upplever kränkande särbehandling har vi sedan flera år 
tillbaka implementerat en rutin för hantering av kränkande 
särbehandling. Dess utgångspunkt är att all verksamhet ska 
planeras och organiseras så att kränkande särbehandling, 
mobbning, diskriminering och trakasserier förebyggs enligt 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Kompetens innebär kunskap, vilja och förmåga att lösa 
de uppgifter medarbetaren ställs inför. I vilja och förmåga 
väger Tamro även in värderingar, attityder och beteenden. 
Kompetens handlar även om att inhämta, använda och dela 
med sig av kunskap och erfarenheter. Som stöd i arbetet med 
att säkerställa att Tamro har erforderlig kompetens idag och 
i framtiden för att kunna bedriva verksamheten på avsett 
sätt samt säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens 
för aktuellt behov har företaget en rutin implementerad i 
ledningssystemet beträffande kompetensförsörjning. 

Kompetensutveckling på Tamro tar sin utgångspunkt i 
affärsverksamheten. Inom vissa områden behöver utbildning 
genomföras för att också uppfylla legala krav eller revisions krav. 
I de fall en grupp medarbetare har samma utvecklingsbehov 
så samordnas utvecklingsinsatserna per ort eller Tamro totalt. 
Om kompetenskravet inte kan täckas genom utveckling kan 
kompetensbehovet täckas av rekrytering. 

Ledningens ansvar är att på ett övergripande plan definiera 
kompetenskrav och säkerställa organisation, resurser och 
processer för kompetensförsörjning. Chefens ansvar är att 
tydliggöra verksamhetskraven, samt att årligen genomföra 
PU-samtal (personlig utveckling) och upprätta planer för 

kompetensutveckling med utgångspunkt i verksamhetens 
mål. Chefen ansvarar för att prioriterad kompetensutveckling 
genomförs och utvärderas. Medarbetarens ansvar är att ta 
ansvar för sin kompetensutveckling. Detta innebär att i dialog 
med sin chef planera för och genomföra utvecklingsåtgärder 
i linje med sin kompetensutvecklingsplan. Målet är att med-
arbetare ska nå definierade kompetenskrav för sin roll/roller.

Samtliga medarbetare har årligen PU-samtal med sin 
närmaste chef. Under PU-samtalet diskuteras medarbetarens 
prestation, motivation och kompetens i rollen i relation till 
organisationens behov och till de lönekriterier som framtagits. 
Chef och medarbetar kommer under samtalet fram till ett 
antal mål och en utvecklingsplan för att stärka kompetensen 
och möjliggöra för medarbetaren att utvecklas, förbättras och 
påverka sin lön. Under 2017 har 98,5 procent av personalen 
genomfört ett PU-samtal. Att resultatet inte är 100 procent 
beror på nyanställningar där PU-samtalen avvaktas till dess 
att introduktionsprogrammet är slutfört. Regelbundna 
uppföljningssamtal mellan chef och medarbetare genomförs 
löpande under året, men de behandlas inte lika formellt som 
PU-samtalet. 
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SAMHÄLLSENGAGEMANG
I vårt samhällsengagemang engagerar vi oss främst i frågor 
som rör hälsa och välbefinnande.

Levererar hälsa över hela Sverige

Tamro har ett viktigt uppdrag i den svenska värdekedjan 
för välbefinnande. Tusentals människors hälsa och ibland 
även liv hänger på att vi levererar läkemedel samt hälso- och 
sjukvårdsprodukter i rätt tid och perfekt skick till landets 
apotek och sjukhus. Med hela Sverige som arbetsområde 
och hundratals säkerhetsföreskrifter att ta hänsyn till är det 
ett stort ansvar. Men å andra sidan har vi haft över 90 år 
på oss att förfina rutiner och processer som fungerar. I alla 
lägen. Om och om igen.

Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus 

Tamro är sedan 2007 sponsor av Insamlingsstiftelsen för 
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Under åren 
har Tamro bland annat bidragit till ett sextiotal nya datorer, 
trådlöst bredband, sjukhusclowner samt läkande utformning 
och renovering av vårdrum. Det senaste tillskottet är hunden 
Svea, en certifierad terapihund, samt en syskonstödjare 
som finns till för syskonen till de sjuka barnen som vistas på 
sjukhuset.
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En förutsättning för att bli långsiktigt lönsamma och framgångsrika är vårt 
anseende, vår trovärdighet samt att vi säkerställer en god affärsetik. Etik för 
oss på Tamro handlar om att göra det som är rätt, exempelvis respektera lagar 
där vi verkar samt arbeta aktivt mot korruption. 

EKONOMISKT  
ANSVARSTAGANDE

UPPFÖRANDEREGLER 

ANTIKORRUPTION

FRI OCH ÖPPEN KONKURRENS

Med utgångspunkt i den koncerngemensamma 
uppförandekoden definieras de uppföranderegler som 
gäller för våra medarbetare. Alla medarbetare, oavsett deras 
position i företaget, uppmanas att följa uppförandekoden 
samt säkerställa att de medarbetare som är underställda 
dem också gör det. 

Alla medarbetare förväntas utföra sina uppgifter på ett 
professionellt sätt och skydda den image och det anseende 

som Tamro har. Kunder, leverantörer och kollegor skall 
alltid behandlas med respekt och ärlighet. Ett uppförande 
som leder till otillåtna handlingar och som skadar Tamros 
anseende eller som kan leda till potentiella intressekonflikter 
skall undvikas. Alla medarbetare uppmanas att 
rapportera tecken på felaktigt agerande eller brott mot 
uppförandekoden.

Tamro tillämpar nolltolerans i fråga om överträdelser för 
korruption och har sedan år 2015 en Anti-korruptionspolicy. 
Policyn är koncernövergripande och bygger på den brittiska 
mutlagen från 2010, vilken fungerar som en modern och 
utvecklad standard för förhindrande av mutor. Policyn 
omfattar bland annat intressekonflikter, nationell och 
internationell lagstiftning, mutor och korruption, gåvor 
och förmåner samt kontroll och efterlevnadsorganisation. 

Tamro har infört och tillämpar riktlinjer och rutiner som 
överensstämmer med principerna i policyn samt gör sitt 
yttersta för att minska risken för oetiska och olagliga 
affärsmetoder. Under 2018 avser Tamro tillsammans 
med PHOENIX Group att fortsätta arbetet med att se 
över befintliga policyer och rutiner samt möjlighet till 
koncernövergripande mål- och nyckeltal. 

Tamro eftersträvar en konkurrensutsatt marknad och gör 
sitt yttersta för att förebygga, förhindra och identifiera 
eventuella brott mot tillämplig konkurrenslagstiftning. 
Arbetet utgår ifrån koncernens Konkurrenspolicy, vilken i sin 
tur bygger på bestämmelserna i EU:s konkurrenslagstiftning. 
Alla koncernbolagen som verkar inom EU samt dess 
medarbetare måste följa dessa lagstadgade föreskrifter. 
Konkurrenslagstiftningen säkerställer en fri och öppen 
konkurrens och hindrar företag från att göra inskränkningar. 
Fri och öppen konkurrens är en av hörnstenarna i vårt 
ekonomiska system. Den främjar dynamik och effektivitet, 
skapar tillväxt och arbetstillfällen och säkerställer att 
konsumenterna kan införskaffa moderna produkter till 
rimliga priser. 

Efterlevnad kontrolleras genom återkommande 
riskbedömningar och efterlevnadsrapporter, 
konkurrensutbildning för medarbetare samt ett aktivt 
och synligt stöd från koncernledningen och styrelsen 
genom regelbunden övervakning av aktiviteter som enligt 
konkurrenslagstiftningen kan vara riskfyllda. I de fall 
där det är lämpligt genomförs interna och/eller externa 
revisioner. Medarbetare ska rapportera alla eventuella 
misstankar om konkurrensbegränsande åtgärder till eller 
via sin närmaste chef, Tamros juridiska avdelning eller 
koncernens visselblåsarprocess. 



www.tamro.se

Varje dag förser Tamro apotek över hela Sverige 
med läkemedel samt hälso- och sjukvårdsprodukter. 
Tusentals människors hälsa och ibland även liv 
hänger på att vi alltid levererar i tid och i perfekt 
skick. Tamro har drygt 550 medarbetare och ingår 
i PHOENIX Group, en europeisk koncern med 
verksamhet i 25 länder. www.tamro.se

ETT LIVSVIKTIGT UPPDRAG


