
BioArctics  
hållbarhetsarbete

BioArctics hållbarhetsarbete baseras på FN:s 
globala hållbarhetsmål och är indelat i tre 

områden – hållbart medarbetarskap, hållbart 
resursutnyttjande och hållbart företagande. 

BioArctics kärnverksamhet består i att utveckla läkeme-
del för att motverka och behandla neurodegenerativa 
sjukdomar, med målet att förbättra livet för drabbade 

patienter och deras anhöriga. Därigenom kan BioArctic bidra 
till ett hållbart samhälle och hållbar hälsa vilket ingår i områ-
det ”god hälsa och välbe"nnande” i FN:s globala hållbarhets-
mål. Detta är en stark utgångspunkt för företagets ambition 
att ytterligare utveckla hållbarhetsperspektivet inom samtliga 
verksamhetsgrenar. 
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BioArctics viktigaste bidrag till global hållbarhet
Genom att säkra en framgångsrik utveckling av kärnverksamheten har bolaget möjlighet att bidra 
till ett hållbart samhälle och hållbar hälsa. Förutsättningarna för att nå målet optimeras genom att 
hållbarhetsperspektivet är ständigt närvarande i alla verksamhetens delar.

HÅLLBART MEDARBETARSKAP

BioArctic arbetar aktivt för att bolagets medarbetare ska känna ett långsiktigt välbefinnande  
och engagemang i verksamheten. På så vis mobiliseras en gemensam styrka som bidrar till den 
övergripande innovationskraften och förmågan att utveckla läkemedel för att förbättra livet för 
patienter och anhöriga. 

BioArctic verkar för ett hållbart medarbetarskap genom att:
• Säkerställa marknadsmässiga anställningsvillkor
• Borga för en hälsosam fysisk och psykosocial arbetsmiljö
• Driva ett aktivt ledarskaps- och värderingsarbete
• Uppmuntra och bidra till medarbetares kompetensutveckling
• Verka för en sund balans mellan arbetsliv och privatliv
• Stödja och uppmuntra en hälsosam livsstil
• Ha nolltolerans mot alla typer av trakasserier och diskriminering
• Aktivt arbeta med mångfalds- och jämställdhetsfrågor 

HÅLLBART RESURSUTNYTTJANDE

För att skapa de bästa långsiktiga förutsättningarna för verksamheten är det nödvändigt att  
optimera bolagets interna resursförbrukning och sträva efter motsvarande hållbarhet i externa 
samarbeten.  

BioArctic bidrar till hållbart resursutnyttjande genom att:
•  Utveckla biologiska läkemedel som har en mindre påverkan på miljön och naturen än 

 kemiska läkemedel
• Säkra god etik och optimal resursåtgång i den prekliniska forskningen
• Minska spill, elkonsumtion och säkerställa återvinning
•  Vara selektiva och prioritera vilka möten som kräver fysisk närvaro, samt säkra en 

koordinerad och hållbar resehantering
• Uppmuntra förslag på hållbara lösningar från medarbetarna
•  Efterfråga leverantörers hållbarhetsarbete vid större upphandlingar, i tillägg till de 

GMP-krav som leverantörer i förekommande fall måste uppfylla

HÅLLBART FÖRETAGANDE

En hållbar a)ärsmodell är grunden för att kunna fortsätta skapa innovativa projekt som  
i framtiden kan hjälpa patienter med stora medicinska behov.

BioArctic verkar för ett hållbart företagande genom att:
•  Främja innovation med målet att BioArctics produkter ska nå marknaden och 

därmed patienten
•  Behålla och utveckla starka och långsiktiga samarbeten med forskargrupper och 

andra läkemedelsbolag
•  Arbeta enligt en a)ärsmodell som skapar långsiktig stabilitet och därmed säkerställa 

en kontinuerlig återinvestering i forskning och utveckling av nya projekt för framtida 
samarbeten med läkemedelsbolag

•  Arbeta enligt god a)ärsetik, transparens och myndighetskrav oavsett om arbetet 
utförs i egen regi eller av externa samarbetspartner

•  Ha väldefinierade processer för kvalitetsstyrning som uppfyller den strikt reglerade 
läkemedelsutvecklingen

B I OA R C T I C S H Å L L B A R H E T S A R B E T E
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