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Manifestet är uppdelat i områ-
dena ”etik och transparens”, 
”god hälsa och tillgång till 

läkemedel” och ”minskad miljöpå-
verkan”. 

– Det visar hur vi bidrar till hela life 
science-sektorns arbete med samhälls-
omställningen till långsiktig hållbar-
het, säger Lifs trainee Alexander Som-
mensjö som arbetat med manifestet. 
Han menar att det har varit viktigt att 
få med alla aspekter av hållbarhet.

– I och med det kan vi säkerställa att 
alla globala hållbarhetsmål i Agenda 
2030 integreras i företagens och Lifs 
hela verksamhet. Målet om god hälsa 
är det område där läkemedelsbrans-
chen kan göra störst skillnad, men allt 
hänger ihop och vi har försökt få med 
helheten. 

Hållbarhetsstrategin visar vägen
Manifestet åtföljs av en hållbarhets-
strategi som beskriver branschens för-

utsättningar för arbetet med hållbar-
het och FN:s Agenda 2030. Den lyfter 
också läkemedelsföretagens – och hela 
life science-sektorns – betydelse för att 

Ett manifest

för långsiktig   hållbarhet

Lif har lanserat ett hållbarhetsmanifest för den fors-
kande läkemedelsbranschen. Där listas nio åtaganden 
som ska bidra till att göra life science-sektorn till en 
ledande aktör i samhällsomställningen. De spänner 
över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och 
utveckling till produktion och konsumtion.
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Sverige och världen ska uppnå en håll-
bar utveckling. 

Strategin fungerar som Lifs vägle-
dande dokument i arbetet nationellt 
och internationellt. Förhoppningen är 
att den ska accelerera samhällets om-
ställning genom att staka ut en väg 
framåt. Hållbar utveckling har länge 
stått högt på Sveriges politiska agenda 
och life science-sektorns bidrag kan 
skynda på framstegen, även internatio-
nellt. Det menar Lifs hållbarhetsexpert 
Bengt Mattson:

– Även om den svenska marknaden 
är liten ur ett internationellt perspektiv 
har Lifs medlemmar, som vanligen är 
dotterbolag till multinationella företag, 
en relativt stark position inom sina glo-
bala koncerner. Det betyder att svenska 
initiativ kan spridas internationellt.

Hållbar hälsa
Centralt för hållbarhetsarbetet är kon-
ceptet hållbar hälsa. Det betyder att 
både den individuella patienten och 
samhället som helhet måste vara i fo-
kus i arbetet med hållbar utveckling.

–  Man måste fokusera på flera as-
pekter samtidigt, säger Bengt Mattson. 
I arbetet med hållbar utveckling upp-
står oundvikligen målkonflikter som 
behöver adresseras och lösas. Inom lä-
kemedelsområdet handlar det ofta om 
miljömässig hållbarhet. Till exempel 
kan ett läkemedel som är nödvändigt 
för att effektivt behandla patienter med 
en svår cancersjukdom ha en negativ 
inverkan på miljön om läkemedelsres-
ter hamnar i avloppsvattnet efter be-

handlingen och det inte sker acceptabel 
rening. Det är en diskussion som mås-
te föras kontinuerligt om vi ska kunna 
nå målet om en långsiktigt hållbar ut-
veckling i linje med Agenda 2030.

Årlig uppföljning
För att säkerställa att åtagandena följs 
kommer Lif att ta fram mätbara delmål, 
bland annat en färdplan för en fossilfri 

läkemedelsbransch, och en redovis-
ningsmodell. Arbetet och framstegen 
ska sedan redovisas på Lifs årliga håll-
barhetskonferens.

ANNA HOLMSTRÖM
Kommunikatör, Lif

MANIFESTETS NIO ÅTAGANDEN

Etik och transparens
- Vi verkar för så stor samverkan, transparens och öppenhet som möjligt 
genom läkemedlens hela värdekedja.

- Vi agerar förtroendeskapande och med respekt i all samverkan, och 
förvaltar och vidareutvecklar ett etiskt förhållningssätt i den forskande 
läkemedelsbranschen.

- Våra medlemsföretag är goda arbetsgivare.

God hälsa och tillgång till läkemedel
- Vi arbetar för en god tillgänglighet och tillgång till läkemedel, och driver 
på för patienters möjlighet till en optimal behandling samt allas lika rätt 
till läkemedelsbehandlingar och vård.

- Vi bekämpar hotet från antibiotikaresistensen.

- Vi är en pålitlig samarbetspartner i bygget av förbättrad resiliens i sam -
hället, i såväl normalläge som vid kriser, pandemier och katastrofer.

Minskad miljöpåverkan
- Vi är en del av omställningen till en cirkulär ekonomi.

- Vi verkar för en fossilfri läkemedelsbransch.

- Vi verkar för minskade utsläpp av läkemedelsrester i vatten.
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