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Uppföljning och dialog förbättrar förhållanden i Instrumentas leverantörskedja
Instrumenta har under de senaste åren, i samarbete med konsultbyrån Enact Sustainable
Strategies AB, bedrivit ett löpande arbete för att förbättra de sociala och miljömässiga
förhållandena hos sin leverantör i Pakistan. Arbetet har inneburit väsentliga förbättringar hos
leverantören, men man konstaterar samtidigt att det inte räcker med att bara ha en
FAKTA
uppförandekod.
Som leverantör av enkla rostfria kirurgiska
instrument till olika landsting i Sverige förväntas
Instrumenta, tillsammans med sin leverantör,
uppfylla särskilda sociala och miljömässiga krav.
En granskning från 2009 visade ett antal brister
hos Instrumentas leverantör i Pakistan, Sahil
Surgical. Instrumenta har därför under de senaste
åren bedrivit ett aktivt förbättringsarbete
tillsammans med leverantören.
En viktig del i processen har varit att förankra en
uppförandekod hos leverantören, bland annat
genom att översätta koden till det lokala språket
Urdu. Sedan 2010 har Instrumenta dessutom
genomfört fyra revisioner hos Sahil Surgical för att
kontrollera efterlevnaden av uppförandekoden.
Revisionerna har följts upp med åtgärdsplaner och
kontinuerlig dialog, vilket lett till att förhållandena
hos leverantören förbättrats avsevärt.
- Vi kan nu, med vår erfarenhet av
förbättringsarbetet med Sahil Surgical i Pakistan,
konstatera att detta arbete måste vara ständigt
pågående. Vår avsikt är att även i framtiden arbeta
med dessa frågor och därmed stötta vår leverantör
i Pakistan, säger Lars Juhlin, försäljningsansvarig
på Instrumenta.

FAKTA

Instrumentas omsättning för avdelningsinstrument från Pakistan var under förra året
1 340 000 kr. Det motsvarar 4 % av totala
omsättningen under samma år (34 100 000 kr).
Instrumentas inköpsvolym motsvarar 25-30% av
Sahil Surgicals totala produktion.
År 2009 lät Stockholms läns landsting genomföra
en revision av Instrumentas leverantör i Pakistan,
Sahil Surgical. Rapporten visade ett antal brister
kopplade till mänskliga rättigheter och miljö.
Instrumenta har därefter med hjälp av oberoende
experter genomfört totalt fyra uppföljningsrevisioner hos Sahil Surgical, varav den senaste
ägde rum våren 2014.
Tack vare revisioner, åtgärdsplaner och
kontinuerlig dialog har tydliga förbättringar skett
hos leverantören, bland annat inom
kemikaliehantering, arbetsmiljö och brandskydd.
Mer detaljerad information om revisionerna
finns på följande länk:
http://www.instrumenta.se/uppfoljningpakistan20
1408.pdf

- Som vi ser det, skulle upphandlingsförfarandet
gynnas av en utvärderingsmetod som kan sätta ett
värde på leverantörens faktiska arbete med socialt
och miljömässigt ansvarstagande. Ett sådant värde kunde bli ett viktigt verktyg för att landstingen skall
kunna välja bästa möjliga produkt ur alla avseenden. Vi måste börja föra en dialog med landstingen
kring vilka insatser vi gör, vilka insatser landstingen förordar samt kostnader kring dessa. Att
leverantören signerar en uppförandekod utan våra efterföljande kontroller vet vi idag, inte är tillräckligt
i Pakistan.
- Att arbeta ansvarsfullt med dessa frågor ger oss förtroende både hos våra kunder och våra
medarbetare. Vi redovisar, bland annat därför, varje år nyckeltal för detta arbete i vår årsredovisning,
avslutar Lars Juhlin.

För mer information, kontakta:
Lars Juhlin, försäljningsansvarig Instrumenta, tfn: 031-336 51 00 eller 0708-64 56 06, e-post:
lars.juhlin@instrumenta.se.
David Carlsson, Enact Sustainable Strategies, 0738-48 38 01, e-post: david.carlsson@enact.se

Instrumenta AB är ett företag som specialiserat sig på försäljning av kirurgiska och diagnostiska instrument samt
medicinteknisk apparatur till sjukvården i Sverige. Företaget har funnits sedan 1989 och erbjuder ett konkurrenskraftigt
sortiment av välkända kvalitetsprodukter, samt enklare avdelningsinstrument på förfrågan. Huvudkontoret finns i Partille strax
utanför Göteborg.

