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Om denna rapport
Denna hållbarhetsredovisning utgör Dentsply IH AB:s lagstadgade
hållbarhetsrapport i enlighet med Årsredovisningslagen 6 kap 11§.
Hållbarhetsredovisningen omfattar Dentsply IH:s verksamhet i
Mölndal, kallad Site Mölndal, inklusive Shared Functions samt de två
affärsområdena Dentsply Sirona Implants och Wellspect HealthCare.
I denna redovisning kan Dentsply IH AB även omnämnas Dentsply och
Site Mölndal. Med Dentsply Sirona avses Dentsply Sirona-koncernen.

DET HÄR ÄR VI
Dentsply IH AB

Dentsply Sirona Implants

Wellspect HealthCare

Dentsply IH AB är en del av Dentsply
Sirona-koncernen och har sitt säte
i Mölndal där de strategiska affärs
områdena Dentsply Sirona Implants
och Wellspect HealthCare är
verksamma. I Mölndal arbetar drygt
900 personer med att utveckla,
tillverka och marknadsföra dentala
lösningar och medicintekniska
produkter. Där ﬁnns även Shared
Functions, funktioner som bistår bägge
aﬀärsområdena.

Dentsply Sirona Implants levererar
innovativa tandimplantat och
högkvalitativa dentallösningar. Fokus
är att ligga i framkant inom dentala
implantat och digital teknologi. I
Mölndal arbetar experter inom ﬂera
olika områden såsom forskning
och utveckling, inköp och klinisk
prövning. I produktionen tillverkas
delar av Dentsply Sirona Implants
produktportfölj i renrumsmiljö
där tandimplantat ytbehandlas,
och komponenter till företagets
tandimplantatsystem och
patientspeciﬁka distanser produceras.

Wellspect levererar innovativa
lösningar för kateterisering och
transanalirrigation, där man tillhanda
håller världens första elektroniska
system för tarmskötsel. Större
delen av Wellspects värdekedja
ﬁnns i Mölndal, bland annat en
högautomatiserad produktions
anläggning där råkatetrar ytbehandlas
och förpackas i renrumsmiljö samt
en steriliseringsanläggning där
produkterna steriliseras och förpackas
innan de distribueras till kunder runt
om i världen.

 er information om bolagets affärsM
modell ﬁnns i förvaltningsberättelsen
på sidan 1 i Dentsply IH AB:s årsredovisning för 2019.

STOLTA ÖVER 2019
928

0,74

100%

-31 %

ANSTÄLLDA

LTIF

FÖRNYBAR EL

VÄXTHUSGASER

Sedan 2009 är all el på
site Mölndal av förnybart
ursprung

Minskade utsläpp av
växthusgaser tack vare minskat
antal flygresor i tjänsten

Bland våra
medarbetare återfinns
30 nationaliteter

Lost time injury frequency har
förbättrats med 36 procent
jämfört med 2018

MILJÖTILLSTÅND

Nytt miljötillstånd – möjliggör
användning av miljövänligare
lösningsmedel

LCA

Nu har vi livscykelanalyser
(LCA) för alla LoFric-
produkter

Styrelseordförande har ordet

MINA TANKAR OM HÅLLBARHET
– BALANS, RESPEKT OCH AVTRYCK
”VÅRT ANSVAR SOM FÖRETAG
ÄR EN PRINCIP SOM ÄR STÖRRE
ÄN FÖRETAGET I SIG.”
SVENN POULSEN
Group Vice President Wellspect HealthCare
och styrelseordförande för Dentsply IH AB

När jag tänker på hållbarhet
är det tre ord som har stor
betydelse – balans, respekt
och avtryck.
För mig är det viktigt med balans –
vi som företag, jag som person och
medarbetare måste vara i balans
med omgivningen, i det sociala och i
det ekonomiska sammanhanget. Vår
verksamhet ska vara i balans, vilket
betyder att vår produktion och hur vi
driver vår verksamhet inte ska vara
på bekostnad av någons hälsa eller
säkerhet och inte heller innebära
dåliga arbetsförhållanden. Det är vårt
uppdrag att styra balansen mellan våra
användare, samhället och medarbetarna.
Vi är övertygade om att om man lyckas
balansera miljö, social och ekonomisk
hållbarhet har man bra förutsättningar
att lyckas som företag.
Vårt ansvar som företag är en p
 rincip
som är större än företaget i sig. Det
handlar om respekt för oss som
människor som lever nu, för de som
har verkat före oss och för kommande
generationer. Vi måste tänka att vi inte är
ensamma, även i ett vitt tidsperspektiv.
Vi som företag tar det ansvaret, inte bara
för att vi måste utan för att vi vill.
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Alla djur, växter och människor lämnar ett
avtryck på jorden, som under lång tid har
kunnat hanterats och med tiden suddats
ut. Nu har det gått så långt att vårt
avtryck inte går att sudda ut och vi måste
vara noga med att inte lämna negativa
spår efter oss. Vår ambition är att lämna
planeten i ett bättre skick än vi fann
den. Vi ska också vara en arbetsplats
som associeras med människor som är
hänsynsfulla, positiva och vänliga mot
varandra. Vi skall uppfattas som smarta –
att vi gör en verklig skillnad.
Hållbarhet är idag något som alla har
förstått och inte något som man tvingas
att tänka på, för det är helt självklart.
Det märks i alla delar av verksamheten
och det är jag stolt över. Vi är fokuserade
på att göra bra saker, och när man gör
bra saker är jag övertygad om att det
kommer att ge positiva resultat för
företaget – göra gott både för företaget
och samhället. Vi skapar något bra ihop
med samhället där vi v
 erkar och det är
gemensamt för Wellspect HealthCare
och Dentsply Sirona Implants. Förutom
det vi gör för våra användare genom
våra produkter kan vi visa på direkta
åtgärder som att reducera antalet
kemikalier och byta ut lösningsmedel
till alternativ som är bättre för miljön.
Ett omfattande arbete har gjorts för att

hitta en annan tillverkningsprocess för
våra katetrar. Vi anpassade oss efter
myndigheternas krav på ett alternativ,
vi nöjde oss inte med det utan tog fram
ett ännu bättre alternativ. Den process
som nu håller på att implementeras
är baserad på ett lösningsmedel
med bättre miljöprestanda, har färre
ingående kemikalier, innebär betydligt
mindre utsläpp till vatten och har lägre
energianvändning. Det har tagit lång
tid att komma dit, men när vi går över
till den nya processen tar vi också ett
enormt språng. Våra användare kommer
att ha tillgång till samma produkt med
samma kvalitet och säkerhet, men som
nu är tillverkad på ett sätt som är bättre
för miljön. Jag är mycket stolt över det
och det känns fantastiskt att göra något
bra redan från början och sedan lyckas
göra det ännu bättre.
Detta projekt är ett tydligt exempel
på utmaningen att balansera krav på
bättre miljö och arbetsmiljö, ekonomi
och samtidigt inte påverka användarna
negativt. Vår ambition när vi tar fram nya
produkter är att göra en verklig skillnad
för användaren, att produkten ska ha
lägre avtryck och att den ska vara billigare
att tillverka. Den ambitionen är vår stora
utmaning inom hållbarhet.
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Styrelseordförande har ordet

Vi vill skilja oss från andra företag och
arbetsplatser genom att göra det vi
gör lite bättre på alla sätt. Att följa FN:s
Global Compact är en självklarhet för
oss. Respekt för våra medarbetare och
deras hälsa och säkerhet är vår största
prioritet. Antalet olyckor ska vara noll, allt
annat är ett misslyckande som vi måste
lära oss av. Förändringar genomförs med
ett ödmjukt fokus på våra medarbetare.
Aktiva åtgärder som vi jobbar med inom
arbetsmiljö är att minska riskerna med
kemikalier, minimera tunga lyft och införa
automatiserade processer.

Som företag jobbar vi storskaligt med
hållbarhetsfrågorna, men i det lilla kan vi
också göra skillnad. Som medarbetare
ska man kunna känna att man är del av
både det stora och det lilla. Att sortera
kaffemuggar, släcka lampan, ta cykeln till
jobbet och genom att göra andra saker i
det lilla bidrar också till att vi minskar vårt
avtryck. Helheten är viktig, att göra rätt
val på jobbet och hemma. Återigen är det
balansen vi vill uppnå – balansen mellan
användare, samhälle och medarbetare.

Vi tar vårt ansvar för att göra ett positivt
avtryck på planeten och vi ska göra det
ordentligt!

Svenn Poulsen

VIKTIGA HÄNDELSER
Hållbarhetsvecka. I april anordnade Dentsply hållbarhetsvecka med en rad olika aktiviteter. Medarbetarna fick
ta del av arbetet för hållbart arbetsliv, hållbart resande,
energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och
miljömässigt hållbara produkter. En resvaneundersökning
genomfördes också bland medarbetarna. Restaurangen
satsade på mer hållbara alternativ på menyn och redo
visade siffror för matsvinn och matavfall dagligen.
Stegtävling. I syfte att öka vardagsmotionen och välbefinnandet på arbetsplatsen på ett enkelt och roligt sätt bjöds
samtliga anställda in till en stegtävling i maj. För varje
anmäld deltagare skänkte företaget 50 kr till Rädda barnens
katastroffond. Totalt anmälde sig 343 medarbetare till
tävlingen och bidrog med 17 150 kr till Rädda Barnen.
Tillsammans gick vi 95 103 267 steg för barn på flykt,
för gemenskap och för en bättre hälsa.
Friskvårdsvecka. I november anordnades en friskvårdsvecka med temat Heart Health med fokus på diabetes.
En dietist fanns på plats för information och frågor om
risker och förebyggande åtgärder. Dietisten tog tillsammans med företagets köksmästare fram dagens lunchrätt
och såg också över utbudet i caféet och personalbutiken.
Produktutveckling. Wellspect lanserade en ny urinkateter
för kvinnor; LoFric Elle. Produktutveckling har gjorts i
samråd med användare och vårdpersonal, med värdighet
som ett viktigt ledord för att öka känslan av integritet.
I alla vägval har även produktens totala miljöavtryck varit
en av parametrarna, där information från livscykelanalys
var ett viktigt verktyg. Stora delar av produktens förpackning är återvinningsbar.
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Utsläpp till vatten. Dentsply Sirona Implants har installerat
utrustning för kontroll av utsläpp till vatten; en pH-justering
av processvattnet före utsläpp till avloppsnätet. Detta
kommer minska belastningen på avloppsledningarna,
vilket var viktigt då produktionen ökade i volym. Arbetet
har skett i samråd med Mölndals kommun. Drifttagning
pågår under 2020.
Minskat spill. Wellspect har minskat spill i produktionen,
exempelvis inom kateterbeläggning och kateterstansning och i förpackning av LoFric Sense, LoFric Origo och
LoFric HydroKit. Detta har gjorts genom ett utvecklat
tvärorganisatoriskt samarbete mellan produktion, kvalitet
och F&U samt genom användandet av digitala hjälpmedel
och Lean-verktyg.
Kemikalier. Under 2019 har ett stort arbete genomförts
för att ersätta kemiska produkter. Majoriteten av företagets kemikalier har granskats under året vilket har inneburit att ett stort antal kemikalier, 138 st, har kunnat rensas
bort helt eller substitueras mot bättre alternativ.
CO2. Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flyg minskade med 31 procent genom ett ökat antal digitala möten,
fler tågresor och en mer restriktiv resepolicy generellt.
Minskning av utskrifter. Mängden pappersutskrifter
minskade med åtta procent under 2019. Medicinteknikbranchen har stora krav på dokumentation vilket tyvärr
leder till många utskrifter men sedan 2017 har vi uppnått
en minskning på 21 procent av utskrifter.
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Intervju

VI HAR JOBBAT HÅRT FÖR ÖKAT FOKUS
PÅ MILJÖKRAV VID UPPHANDLINGAR
Vad har ni gjort för att sätta fokus
på miljöaspekten? Vi har under lång
tid arbetat aktivt för att få ökade
miljökrav i upphandlingar i hela
Norden, vilket vi har gjort i tre steg:
• Steg ett, som vi som företag var
först med, var att beställa en
livscykelanalys av IVL Svenska
Miljöinstitutet som specifikt
jämförde de olika plasterna
som fanns tillgängliga för
katetermaterial, en rapport
som publicerades redan
2008. Vi tog också fram en
form av produktspecifika
EPD (Environmental Product
Declaration) och vårt första fokus
när vi började med detta för tio
år sedan var att myndigheterna
skulle våga ställa krav på att
fasa ut de s.k. ftalaterna i plasten
PVC. Detta gjordes genom
aktiv dialog med miljöstrateger,
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HÅKAN STRANDBERG,
Vice President Sales, N
 orthern
Europe, Wellspect

upphandlingsgrupper och andra
parter.
• Steg två blev att myndigheterna
skulle våga ställa krav på att
ersätta PVC helt då det nu fanns
flera PVC-fria alternativ med lik
värdig funktion.
• Steg tre har varit att påvisa
att våra svensktillverkade
katetrar från en toppmodern
produktionsanläggning har lägre
miljöpåverkan. Eftersom det

handlar om engångsprodukter
känner vi ett ansvar att tillverka
dem med minsta möjliga
miljöpåverkan. Vi har arbetat
med att påverka våra kunder
att ställa krav som underlättar
miljökloka val i upphandling,
exempelvis att ställa krav på
att det finns en strukturerad
miljödokumentation, att lägsta
miljöpåverkan i produktionsledet
har betydelse för produktvalet
och så vidare. Vi tror att detta
också är viktigt för många som
arbetar med dessa produkter i
sjukvården och inte minst de som
använder produkterna varje dag.
Dock är det självklart att även
om miljön är viktig så måste
kvaliteten på produkten vara
minst lika god som den produkt
den miljöförbättrade produkten
skall ersätta. För de som använder
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Intervju

INTERVJU

”IDAG PRATAR VI MYCKET OM ATT RESA MILJÖKLOKT,
IMORGON TROR JAG VI KOMMER PRATA ÄNNU MER
OM ALTERNATIV TILL RESA.”

våra produkter är det inte rimligt
att välja en produkt med bättre
miljöprestanda om den inte uppfyller
samma kvalitetskrav och därför är
balansen mellan kvalitet och miljö
mycket viktig.
Vi har haft intern utbildning med
fokus på miljö för våra säljare, som
har fått en ökad insikt i varför vi bör
fasa ut PVC, hur en livscykelanalys är
uppbyggd, med mera.
Vad gör ni specifikt idag? Vi har
fortsatt med miljökommunikationen
och sprider detta arbetssätt till fler
länder utanför Norden, exempelvis
Holland och England. Andra saker vi
som säljorganisation stöttar med är
att ha en miljöklok resepolicy. Den
omfattar exempelvis att vi föredrar
buss och tåg inom Skandinavien före

flyg. Det rör främst resor mellan våra
skandinaviska huvudstäder och där
är alternativa färdsätt prioriterat av
både tids-, kostnads- och miljöskäl.
Vi har en helt ny bilpolicy där vi har höjt
beloppsgränserna för miljökloka bilval.
Hur ser du att ni kommer arbeta med
miljöfrågorna i säljorganisationen
framöver? Jag tror dessa frågor
kommer få en ökad tyngd. För att
vara ledande kommer vi behöva gå
i framkant och leda utvecklingen,
det kan till exempel röra sig om en
aktivt erbjuden kretsloppslösning,
det vill säga att återföra använda
plastprodukter till produktionen
för att minska den totala
miljöbelastningen. Det kan också
röra sig om att driva på utvecklingen
av andra material, exempelvis

biobaserade material, som har
samma funktion. Självklart måste allt
detta vara kommersiellt gångbart
men jag tror att den som vågar sätta
en ny standard och minska den totala
belastningen på miljön, och därmed
öka kvalitetskraven också kommer få
betalt i form av ökad efterfrågan från
både vårdpersonal och användare.
Idag pratar vi mycket om att
resa miljöklokt, imorgon tror jag
vi kommer prata ännu mer om
alternativ till resa. Vi behöver
utveckla våra videomöten, förbättra
system och handhavande för att
kunna erbjuda våra kunder och
samarbetspartners bra möjligheter
att kunna mötas virtuellt. Lösningar
finns redan idag men mångas
upplevelse är att denna teknik inte
alltid fungerar i praktiken.

”BALANSEN MELLAN KVALITET
OCH MILJÖ ÄR MYCKET VIKTIG,
INTE MINST FÖR DE SOM
ANVÄNDER PRODUKTERNA
VARJE DAG.”
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VÅRA FOKUSOMRÅDEN
Dentsply har ett aktivt hållbarhetsarbete inom ett stort antal områden.
För att strukturera och tydliggöra såväl arbete som kommunikation
etablerades under året fyra fokusområden. Läs mer på följande sidor.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

SÄKER, ENGAGERAD
OCH INSPIRERANDE
ARBETSPLATS

HÅLLBAR PRODUKTION –
I HELA VÄRDEKEDJAN

MOT KLIMATNEUTRALITET

Våra fokusområden

MÅL OCH UTFALL

1)

SÄKER, ENGAGERAD OCH INSPIRERANDE ARBETSPLATS
Nyckeltal

Mål för 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

LTIF Internt2)

0

0,74

1,16

LTIF Totalt2)

0

0,87

–

Frisknärvaro

≥95%

94,4

93,9

Utfall 2019

Utfall 2018

Kommentar
Under 2019 minskade utfallet för LTIF Internt med 36
procent jämfört med 2018. Under 2019 ökade antalet
inlämnade tillbud, det vill säga rapportering av händelser
som kunde ha lett till en skada. Dessa rapporter
möjliggör förebyggande arbete för att förhindra att
olyckor uppstår. LTIF Totalt beräknades inte under 2018.
LTIF Internt avser personal som är anställda av Dentsply
IH AB medan LTIF Totalt även innefattar inhyrd personal
och entreprenörer. Den arbetade tiden för LTIF totalt är
delvis beräknad.
Frisknärvaron under 2019 ökade jämfört med 2018
främst tack vare de åtgärder som vidtagits för att minska
andelen korttidsfrånvaro.

MOT KLIMATNEUTRALITET
Nyckeltal

Mål för 2020

Kommentar
De redovisade siffrorna avser förändring i energianvändning jämfört med 2013.

Energi/såld
volym

–18%

–18%

–12%

Produkttransport
Wellspect:
Andel flyg3)

Ska
minska

–24%

Nytt mål
fr.o.m. 2019

CO2-ekvivalenter/
såld volym4)

Ska
minska

(jämfört med 2018)

–34%

(jämfört med 2013)

+6%

(jämfört med 2013)

Dentsply arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen. Under 2018 byttes ett ventilationsaggregat
vilket har inneburit en energibesparing under 2019.
Energianvändningen är också väderberoende, framförallt
i företagets renrum där både temperatur och luftfuktighet
måste hållas inom givna intervall. Detta innebär att
energianvändningen kan variera både upp och ner
trots de åtgärder som görs.
Ny målsättning från och med 2019.
Ett långsiktigt mål kommer att fastställas under 2020.

De redovisade siffrorna avser förändring jämfört med
2013. Utsläppen 2019 var 34 procent lägre jämfört med
2013 medan utsläppen 2018 var 6 procent högre. Den
största orsaken till minskningen under 2019 var att
andelen flygtransporter minskade. Även tjänsteresor med
flyg minskade, vilket också bidrog till ett förbättrat
resultat. En ny beräkningsmodell och nya måltal i enlighet
med GHG-protokollet håller på att tas fram.

HÅLLBAR PRODUKTION – I HELA VÄRDEKEDJAN
Nyckeltal

Mål för 2020

Utfall 2019

Brännbart
avfall/såld
volym

Skall sättas i
Q3 2020

7,6

Vattenförbrukning

Kemikalie
användning

–8%
(jämfört med 2019)

Substituera kemikalier
som bedöms ha högst
risk för negativ påverkan på människors
hälsa eller miljön

62 822 m3

138 st kemikalier
substituerade.

Utfall 2018

Kommentar

7,5

Mängden brännbart avfall 2019 är i linje med 2018. Under
2020 kommer Dentsply fastställa mål för att minska
avfallsmängden. Målet ska nås genom m
 inskad kassation
och ökad andel avfall som kan materialåtervinnas.

65 563 m3

Under 2019 förbrukades något mindre vatten jämfört
med 2018 tack vare en ny produktionsmetod. Metoden
innebär att produktionen sker i en ny beläggnings
process utan sköljning. Produktionen i den nya processen
startade under året och kommer att skalas upp under
2020, vilket beräknas leda till ytterligare minskad
vattenförbrukning.

Nytt mål
fr.o.m. 2019

Under 2019 fastställde Dentsply en lista över kemikalier
som bedöms ha högst risk för negativ påverkan på
människors hälsa eller miljön. Bedömning av vilka ämnen
som har störst risk bygger på ämnets farlighet, hur det
hanteras samt i vilka mängder det hanteras.

1)

Nyckeltal och mål knutna till fokusområdet God hälsa och välmående kommer att fastställas under 2020.

2)

LTIF=Lost Time Injury Frequency, ett mått på antal olyckor som leder till frånvaro i relation till arbetade timmar.

3)

Andel av totala antalet produkttransporter, räknat i kostnad.

4) Delar av scope 1, 2, 3, avseende sitens påverkan. I scope 3 ingår inte produkter. Definition av scope 1, 2, och 3 enligt Green House Gas Protocol (GHG Protocol).
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HÅLLBARHETSSTRATEGI
Dentsply arbetar för ett hållbart
samhälle som förutsätter långsiktighet
och bygger på en helhetssyn där
miljömässiga, sociala och ekonomiska
aspekter är beroende av varandra och
avgörande för resultatet. Vi använder
våra resurser effektivt och ansvarsfullt
med hänsyn till dagens och framtida
generationers behov. Som ett ledande
företag inom healthcare- och tand
implantat är vi:
Proaktiva i vår inställning till miljön –
vi tar vårt miljöansvar på stort allvar
och uppmuntrar till utveckling och
tillämpning av miljövänliga processer och
teknik. Vi minimerar den inverkan som
vår verksamhet och våra produkter och
tjänster har på miljön genom att tillämpa
principerna minska, återanvända och
återvinna. När det är möjligt väljer vi
alltid i första hand förnybara resurser.
Omsorgsfulla när det gäller att
skydda våra medarbetares hälsa och
välbefinnande. Våra arbetsförhållanden
ska säkerställa att våra medarbetare
presterar bra, arbetar säkert, håller
sig friska och engagerade och trivs på
jobbet. Att medarbetarna har en bra
balans mellan arbetsliv och privatliv är
viktigt för att kunna bedriva en hållbar
verksamhet.
Noga med att följa tillämpliga
lagkrav och andra åtaganden som

påverkar oss. Vi strävar efter att ha ett
helhetsperspektiv på vår verksamhet,
där vi lägger vikt vid riktlinjer för
miljö, hälsa och säkerhet i alla delar
av vår organisation samt i valet av
samarbetspartners.
Starkt engagerade i ständig förbättring
för en hållbar framtid. För att vi ska
kunna ta vårt ansvar i samhället och
samtidigt stärka vår konkurrenskraft är
ständig förbättring ett måste.
Under 2019 har Dentsplys hållbarhets
arbete vidareutvecklats genom en
tvärfunktionell fokusgrupp. Detta har
resulterat i en väsentlighetsanalys,

identifiering av de Globala mål för
hållbar utveckling som är mest relevanta,
etablering av fokusområden och våra
viktigaste hållbarhetsutmaningar. Utifrån
detta har målplanen för de kommande
åren utvecklats och relevanta aktiviteter
för 2020 identifierats. Nu pågår ett
särskilt projekt som ska implementera
den nya hållbarhetsmodellen genom
bland annat utbildning, införande
av nya eller ändrade processer och
rollbeskrivningar, etablering av nya
nyckeltal, uppföljning av dessa, samt inte
minst säkerställa att hållbarhet är en del
av alla beslut som fattas.

FN:S GLOBALA MÅL
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Dentsply bidrar på flera sätt till FN:s
Globala mål för hållbar utveckling. Fem
mål, med underliggande delmål, är särskilt
relevanta för vår verksamhet utifrån de
risker och möjligheter vi har, mål 3, 8, 9,
10 och 12. De utgör också underlag till
etableringen av fokusområden i vår
hållbarhetsstrategi.
Läs mer på följande sidor.
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GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Bidrar till mål 3: Hälsa och välbefinnande
och särskilt delmålen:
3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla
3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till
följd av skadliga kemikalier och föroreningar
3.B Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla
Bidrar till mål 10 Minskad ojämlikhet
och särskilt delmålen:
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk
inkludering
10.3 Säkerställa lika rättigheter för alla
och utrota diskriminering

Dentsplys mål och drivkraft är att varje dag göra en verklig
skillnad för de som behöver våra produkter och tjänster. Med
hjälp av våra produkter kan de få ett friare liv, klara sin vardag
mer självständigt och vara delaktiga i samhället. Att få en
människa att le igen tack vare våra produkter är viktigt för oss.
Våra produkter är i sig ett bidrag
till god hälsa. Vi har höga krav på
kvalitet och patientsäkerhet för att
produkterna ska vara säkra och trygga
för användarna. Produkterna ska
exempelvis inte innehålla skadliga
kemikalier och föroreningar eller öka
risken för sjukdomar. Vi gör omfattande
biokompatibilitetstester och analyser av
kemiska substanser.
Wellspect vill göra en verklig skillnad
för alla som lider av urinretention,
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allvarlig förstoppning eller avförings
inkontinens. De som behöver våra
produkter och tjänster är ofta
människor som drabbats av neurogena
sjukdomar såsom Multipel Skleros
(MS), ryggmärgsskada, Parkinsons
sjukdom, prostatabesvär och Spina
bifida (ryggmärgsbråck). Utöver dessa
grupper finns det även andra grupper
med funktionella åkommor som lider
av kontinensbesvär, exempelvis kvinnor
med förlossningsskador och personer

med IBS. Många av dessa människor
upplever att deras åkomma starkt
begränsar deras vardag, då de konstant
oroar sig för att olyckshändelser skall
inträffa. Mycket tid går åt både till att
planera toalettbesök och ibland till
att sitta på toaletten. Dessutom är
problemen stigmatiserande.
Wellspect arbetar för att fler
människor runtom i världen skall få
tillgång till våra lösningar. Vi utökar
kontinuerligt våra geografiska
marknader och vi använder flera
globala kommunikationskanaler för att
informera om kontinensproblem och
möjliga lösningar. Wellspect har även
initierat ACCT, Advancing Continence
Care Together, ett globalt forum som
tar ett helhetsgrepp på patienters
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svårigheter när det gäller blåsa och
tarm. Forumet samlar klinisk expertis,
vetenskap och industri för att utforska
blås- och tarmrelaterad forskning och
dela praxis för att få en uppfattning om
hur framtiden kan se ut samt förbättra
kontinensvården. ACCT-möten har hållits
vid tre tillfällen i Mölndal och lokala
ACCT-möten har hållits i bland annat
USA, Storbritannien, Italien, Sverige och
Spanien. I början av 2019 lanserades
en webbplats för att tillgängliggöra
presentationer från mötena.
Genom att Wellspect, via sina olika
kommunikationskanaler, informerar både
sjukvårdspersonal och allmänheten om
att problemen existerar och att det finns
produkter som kan lösa dem så bidrar
Wellspect till att fler människor kan få
hjälp och leva det liv som de vill leva.
Wellspect synliggör, via kommunikation i sina globala kommunikationskanaler, alla de människor som lider av
kontinensproblem. Ju mer synlig denna
grupp blir i samhället, desto mer ökar
förståelsen för deras problem, samtidigt
som stigmat kring kontinensproblem
minskar.
Wellspect fokuserar på att öka
användarnas självständighet genom att
tillhandahålla diskreta, lättanvända och
pålitliga produkter inom kontinensvård
för blåsa och tarm.
För att bidra till god hälsa och
välbefinnande har Wellspect ett antal
aktiviteter:
• Vi driver två bloggar där vi
kommunicerar kring blås- och
tarmproblem och hur man kan bli
hjälpt.
• Vi genomför utbildning – via vår
säljorganisation – kring blås- och
tarmproblem.
• Vi medverkar i tidningsartiklar
där vi informerar om att blås- och
tarmproblem existerar och att det
finns tillgång till olika lösningar.
• Vi annonserar för att uppmärksamma
blås- och tarmproblem och för att
minska stigma kring problemen
genom att synliggöra denna grupp
av människor.
Inom affärsområdet Dentsply Sirona
Implants och resten av koncernen är
drivkrafterna kring våra produkter att
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GRBK spelar match mot Norrköping Dolphins.
ge tillbaka förutsättningar för en god
tandhälsa och göra så att människor
vågar och vill le igen, genom att vara den
självklara partnern för alla som jobbar
inom dental vård. Våra lösningar handlar
om att kunna förse dem med den bästa
utrustningen och rätt stöd i deras arbete.
Användarnas säkerhet och integritet är
alltid vår prioritet.
Dentsply Sirona har sedan länge ansett
sig vara en trovärdig partner i de delar av
världen där vi lever, arbetar och verkar. Vi
vet att vi kan bidra positivt genom våra
program för att förbättra människors
tandhälsa. Se mer om Dentsply Sironas
åtagande, möjligheter och utmaningar
inom Corporate Social Responsibility
på https://www.dentsplysirona.com/en/
about-dentsply-sirona/corporate-socialresponsibility.html.

Kemikaliehantering
Dentsplys mål är att använda så
lite kemikalier som möjligt. Vi har
rigorösa regler och kontroller för att
säkra hanteringen av de kemikalier
som används och arbetar aktivt med
att ersätta kemikalier till typer med
lägre risk för hälsa och miljö. Våra
produkter innehåller inga ämnen som

finns på EU:s SVHC-lista (Substances
of Very High Concern). Sedan flera
år är alla våra katetrar DEHP-fria och
vi tillverkar katetrar som är PVCfria i polyolefinbaserat material.
Vi har ett väl utvecklat samarbete
med Miljöförvaltningen i Mölndals
kommun vad gäller miljöpåverkan från
verksamheten.

Sponsring och samarbeten
Våra medarbetare gör en stor insats
på jobbet, men vi vet också att många
engagerar sig ideellt i barn- och
ungdomsverksamhet. Detta vill vi som
företag gärna uppmuntra och stötta.
Sedan 2013 sponsrar Dentsply årligen
en aktivitet med satsning på barn- och
ungdomsverksamhet. Målet är att det
som görs ska synas både inom och utom
företaget för att skapa engagemang
bland medarbetarna. Dentsply
sponsrar tre till fem olika föreningar
inom barn- och ungdomsverksamhet
med bland annat träningskläder
och träningsredskap. Det kan vara
olika inriktning på verksamheterna,
exempelvis fotboll, scouter eller
gymnastik.
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Under 2019 var Dentsply sponsor och
företagsvän till två organisationer,
Friends och High Five, vars ideella arbete
är kopplat till barn och ungdomars
välmående. Organisationerna erbjuder
kunskap, verktyg och stöd för att
förebygga mobbning inom förskola,
skola, idrott och näringsliv.
I december delade Dentsply ut Friends
Snällkalender till samtliga medarbetare.
Under varje lucka fanns en uppmaning
om att göra något snällt för varandra på
arbetsplatsen. Effekten av dessa goda
handlingar blev ett schysstare klimat där
alla känner sig sedda och får vara precis
som de vill. Pengarna för Snällkalendern
gick oavkortat till Friends arbete för att
skapa ett tryggare samhälle för våra barn.
I tillägg stödjer Wellspect ett antal
ideella organisationer och föreningar,
exempelvis stiftelsen Spinalis, GBG
Lions (Rullstolsrugby) och GRBK
(rullstollsbasket). Syftet är att bidra
till en verklig skillnad för alla med en
ryggmärgsskada (SCI) som behöver
vård, kunskap, produkter och tjänster.
Dessa samarbeten bidrar till att förbättra
behandlingsalternativen för personer

med SCI eller Spina bifida samt att
utveckla och sprida bästa praxis i Sverige
genom att förespråka patientens rätt till
bästa tillgängliga behandling. I tillägg
strävar vi gemensamt mot att öka både
medvetenheten och tillgången, hos
sjukvårdspersonal och patienter, till bästa
praxis globalt.
Wellspect sponsrar GBG Lions
rullstolsrugby och GRBK rullstollsbasket

Spinalis arbetar med rehabilitering
av ryggmärgsskadade personer i
Sverige och driver vårdinrättningar
för att hjälpa ryggmärgsskadade i
flera afrikanska länder. För ett par år
sedan var dödligheten, inom ett år
från olyckan, för ryggmärgsskadade
vid en av dessa vårdinrättningar i
Afrika 100 procent – idag överlever
nästan alla istället. I Sverige anordnar
Wellspect aktiviteter tillsammans
med Spinalis men även andra
patientorganisationer som Neuro

med bland annat inköp av kläder och
annan utrustning. Vi engagerar oss i
laget genom att besöka matcher och
ibland demonstrera produkter och
utbyta erfarenheter med spelare och
anhöriga. I tillägg medverkar medlemmar
ur föreningarna i våra utvecklingsprojekt
när vi är i behov av användares åsikter.

förbundet, för att i avslappnade
och avdramatiserade former öppna
upp för information och diskussion.
Problemen med olika former av
kontinens och inkontinens är mycket
privata och de här aktiviteterna
är därför värdefulla för att minska
stigmat. Under 2019 har bland annat
följande aktiviteter genomförts:
• Skota Hem (seglingsaktivitet)
• Umeå Inspirationsdag
• Tjejkväll TAI (Trans Anal Irrigation).

Wellspect sponsrar GBG Lions rullstolsrugby och GRBK rullstollsbasket med bland
annat inköp av kläder och annan utrustning.
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LOFRIC ELLE
GÖR VERKLIG SKILLNAD
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Under 2019 lanserade Wellspect en
ny urinkateter för kvinnor; LoFric
Elle. Vad är det som är så unikt med
LoFric Elle, varför gör hon verklig
skillnad? LoFric Elle är världens
första intermittenta kateter med ett
L-format handtag. Den kombinerar
funktion med design för att möta
våra användares behov. LoFric Elle
är designad för att möjliggöra ett
nytt ergonomiskt sätt att kateterisera
sig, lätt att lära ut men även att lära.
Handtaget ger ett hygieniskt sätt
att kateterisera sig, man behöver
inte ha handen i toaletten och den
tillåter en mer upprätt position. Den
möjliggör för en bättre räckvidd men
även fler grepp vilket gör det möjligt
för fler kvinnor att faktiskt utföra
intermittent självkateterisering.

SUSANNE LINDHOLM
Global Product manager

Vad betyder det här för användaren?
Kvinnans underliv är en mycket privat
sfär. För kvinnor kan inlärningen
ta lite tid, då man behöver hjälp
att hitta rätt. LoFric Elle kan bidra
till en enklare och mer värdig
inlärning, tack vare det L-formade
handtaget. Den ger också en

distans mellan användare och
vårdpersonal vilket ger en ökad
känsla av integritet. Det L-formade
handtaget är designat för att fler
kvinnor ska kunna utföra intermittent
självkateterisering, vilket innebär
ökad frihet, ökad självständighet och

ökad självkänsla. Detta bidrar till det
Globala målet nummer 10, jämlikhet
mellan alla människor och är även
samhällsekonomiskt viktigt

SARA TRONARP
Project manager

Hur gick ni till väga för att ta fram
LoFric Elle? Ledordet i projektet var
att göra verklig skillnad ”Make a real
difference”. Ett annat ledord som kom
fram under produktutvecklingen var
värdighet. För en kvinna som behöver
våra produkter innebär värdighet
exempelvis att kunna sitta i en normal
ställning på toalettstolen, att slippa
få urin på händerna, att slippa föra
ner händerna i toalettskålen (särskilt
på offentliga toaletter) och att kunna
greppa katetern på ett bra sätt och
föra in den trots funktionshinder eller
övervikt.
Hela produktframtagningsprocessen från behov till färdig produkt har
gjorts i samarbete med användare
och vårdpersonal – 100 personer
har deltagit. Dessa har kontinuerligt
utvärderat funktion och design.
Projektteamet har till stor del bestått
av kvinnor. För kvinnor – av kvinnor.
Det är självklart lättare att sätta sig in
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i en kvinnlig användares situation om
man själv är kvinna. Mycket tid har
faktiskt tillbringats på en toalettstol
för att diskutera sittställningar med
mera. Toaletten har fått följa med
in i styrelserummet när projektet
föredrogs men även vid träffar med
användare och vårdpersonal. Toaletten är fortsatt en viktig del även nu
när produkten är lanserad, på till
exempel kongresser där vi demonstrerar produkten.
Hur blev mottagandet när produkten
lanserades? Fantastiskt! Produkten
lanserades på en världskongress på
Svenska Mässan i Göteborg; International Continence Society (ICS).
Gensvaret bekräftade projektets mål.
Mottagandet av användare och vårdpersonal har fortsatt varit mycket
positivt. Att produkten till viss del är
återvinningsbar är också något som
uppskattas.
Hur har ni applicerat miljöaspek
terna i utvecklingen? Vi har haft
miljöfokus genom hela projektet, i

alla vägval. Vi har valt så få komponenter som möjligt i miljömässigt bra
polymerer. Det finns ännu inga fossilfria polymerer som är godkända för
medicintekniska produkter och lämpliga i våra produkter, och i väntan på
det gör vi så kloka materialval som
möjligt. Produkten har minimerats
med avseende på materialmängd,
inklusive spill hos leverantören. Produkten och dess förpackningar är till
viss del återvinningsbara. Kartongen
är FSC-märkt, vilket säkrar ansvarsfullt skogsbruk och optimerad för
att bli så tunn som möjligt men ändå
skydda produkten.
Produktionsprocessen har utarbetats för att ge mindre spill och lägre
energianvändning. Vätningsvätskan
tillverkas i en anläggning som återbrukats från en tidigare process.
Steriliseringsprocessen är energieffektiv då vi steriliserar maximalt med
produkter i samma körning. Resultat
från produktens livscykelanalys ger
underlag till förbättringar och även
till nästa produktutvecklingsprojekt

för att ytterligare minska fotavtrycket. Vi lär oss hela tiden!
Vad har det här projektet inneburit
för er? Susanne: För mig har det
varit ett uppvaknande i hur betydelsefullt det är att faktiskt kvinnor är
med i utvecklingen av produkter för
kvinnor och vilken stor skillnad det
kan göra för att möta och förenkla
kvinnors behov. Vi kan såklart aldrig
gena när det gäller funktion, det ska
fortfarande vara en säker produkt,
en LoFric. Dock vet vi att det även är
viktigt att produkten inte ser ut som
en medicinteknisk produkt, att den
är diskret och lätt att ta med sig. Jag
är oerhört stolt över vad vi nu kan
erbjuda.
Sara: Vi har skapat en innovation
för kvinnor. Vi har gift ihop design
och estetik med funktion. Wellspect
vågade satsa, och vi levererade!

”HANDTAGET GER
INTEGRITET OCH
VÄRDIGHET. KVINNOR
FÅR SJÄLVKÄNSLAN
TILLBAKA. DET ÄR
SÅDANT SOM HAR
BETYDELSE.”
CITAT FRÅN VÅRDPERSONAL

2020 vann LoFric Elle Red Dot Award i kategorin produktdesign
samt fick pris i produktkategorin medicin/hälsa i IF Design Award.
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SÄKER, ENGAGERAD OCH
INSPIRERANDE ARBETSPLATS

Bidrar till Mål 8 Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt och särskilt delmålen:
8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt
8.5 Full sysselsättning och anständiga
arbetsvillkor med lika lön för alla
Bidrar till mål 9 Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur och särskilt delmålen:
9.2 Främja inkluderande och hållbar
industrialisering
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur
för ökad hållbarhet

Dentsply vill vara ledande inom hållbarhet i branschen och drivs
av en passion för innovation av hållbara lösningar inom hälsovård.
Vi är övertygade om att ett gott samarbete är en avgörande faktor när vi
skapar innovationer för en renare och
mer jämställd värld som vi kan vara stolta
över. En motiverande atmosfär där vi
utmanar och utforskar är grogrunden för
våra medarbetare. Vi är ett ansvarstagande företag som investerar i säkerhet,
utveckling och välbefinnande för vår
personal. Vi bryr oss om varandra och
möter våra utmaningar med glädje och
ömsesidig respekt.

Säkerhet i första hand
För Dentsply är säkerheten på arbetsplatsen högsta prioritet och ett självklart
fokusområde i den dagliga produktionen.
De aspekter som har betydande påverkan på människors hälsa och säkerhet
identifieras regelbundet i processer, produkter och tjänster. Detta sker genom att
värdera data från bland annat riskanalyser,
SHM-ronder (säkerhet, hälsa och miljö),
avvikelse-, olycks- och tillbudsrapportering, revisioner, myndighetskrav, utfall av
egenkontrollprogram, utvalda nyckeltal
och övriga intressenters krav.
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Alla medarbetare uppmanas att aktivt
medverka till att förbättra arbetsmiljön.
Utöver att följa angivna föreskrifter och
instruktioner för att förebygga ohälsa
och olycksfall, rapporteras identifierade
brister eller risker inom säkerhet, hälsa
och miljö. Alla nya chefer genomgår en
intern, en och en halv dag lång, utbildning inom miljö och arbetsmiljö.
Skyddsronder genomförs löpande
i hela organisationen och riskbedömningar genomförs vid ändringar i
verksamheten, såsom lokaler, utrustning
och arbetssätt. För att ytterligare höja
fokuset utförs riktade skyddsronder.
Under 2019 har riktade skyddsronder
genomförts inom områdena brandfarlig
vara, underhåll, transport av farligt gods
och kemikaliehantering. Skyddsombud
deltar aktivt vid skyddsronder, utredningar och vid planering och förändringar som har betydelse för säkerhet
och hälsa. Skyddsombuden utses av de
fackliga organisationer som är aktiva
inom företaget.

Attraktiv arbetsplats
Att vara en attraktiv och hållbar arbetsplats är en förutsättning för ekonomisk
tillväxt. Fysisk säkerhet är en självklar
prioritet, likaså den sociala arbetsmiljön
och därmed det individuella välmåendet.
Dentsply har under 2019 utöver aktiviteter som stegtävling och subventionerad
massage också utvärderat och beslutat
om friskvårdsbidrag för anställda och
ett pilotprojekt med pulsmätningar
fokuserade på organisatorisk och social
arbetsmiljö.
Hållbar produktion
Dentsply har en hög resurseffektivitet,
vilket är en förutsättning för produktion i Sverige. Det är även bra för
miljön då energi, maskiner och material
utnyttjas effektivt. Vi ställer krav på att
våra leverantörer ska följa vår uppförandekod. Dentsply Sirona-koncernen
har en gemensam uppförandekod, Code
of Ethics and Business Conduct, med
tillhörande Business Partner Code of
Conduct som innehåller specifika krav för
leverantörer. Uppförandekoden innehåller
krav inom mänskliga rättigheter, sociala
förhållanden, arbetsmiljö, miljö och antikorruption, utöver tillämplig lagstiftning.
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SÄKERHETEN ÄR
HÖGSTA PRIORITET
Hur jobbar ni med säkerhet i
produktionen? Både vid en faktisk
skada och vid en incident vidtar
skiftchefen omedelbara åtgärder och
om någon har skadats sker eskalering
upp till site management. Uppföljning
av säkerhet görs även på varje skift
med hjälp av ”gröna korset”, ett
visuellt verktyg. Vid tillbud, det vill
säga händelser som kunde ha lett
till en skada, så vidtas förebyggande
åtgärder. Produktionschefen
stämmer av gröna korset dagligen
och ledningsgruppen gör detsamma
veckovis, där vi också lär av varandra
i de olika produktionsteamen. Mottot
är: Ser man problemet, äger man
problemet! Tillsammans skapar vi en
bra arbetsmiljö.
Vad har ni gjort för att öka
säkerheten under året? Vi har
vidareutvecklat säkerheten genom
att införa fler analysmetoder för
att se mönster och kunna jobba
mer förebyggande: Var får vi de
flesta tillbuden, det vill säga i vilken
lokal och var på m
 änniskan. Detta

eller utbyggnad. Det kan även handla
om icke-fysiska tillbud, psykosociala
frågor. De mellanmänskliga
relationerna är oerhört viktiga både
för arbetsglädjen och säkerheten
på arbetsplatsen. Det systematiska
arbetssättet gynnar även det.
HELEN ROLLOF
HEAD OF PRODUCTION
DENTAL

illustreras i en ritning och på en
ritad människofigur, och detta går vi
igenom veckovis. Vi ligger steget före
och läser av tänkbara riskområden.
Ett exempel kan vara om axeln är mer
utsatt. Och särskilt i en viss del av
lokalen? Då söker vi efter utstickande
delar på maskiner i det området.
Vi visualiserar också antalet
olycksfria dagar. Säkerhet går alltid
först. Prioritetsordningen ”SKLE”
gäller, det vill säga säkerhet, kvalitet,
leveransprecision och effektivitet.
Riskanalyser föregår alltid en ändring

Varför brinner du för de här
frågorna? Jag är intresserad av
människor, varför vi beter oss som vi
gör och vill ta även de svåra samtalen
när det behövs. Vi skall må bra på
arbetsplatsen. Generositet och värme
i bemötandet av andra är v
 iktigt.
Att skapa mervärde för andra ger
också mig personlig tillfredställelse.
Individen är en del i en större
helhet och det är tillsammans vi
skapar ett gott klimat och en säker
arbetsplats. Jag som ledare vill stå
för en tydlighet i att vi skall bemöta
varandra på ett bra sätt. Det är rent
bondförnuft – på det sättet skapar
vi en god arbetskultur och ett öppet
klimat där svåra frågor lyfts. Det är
väldigt lärorikt!

”JAG ÄR INTRESSERAD AV MÄNNISKOR, VARFÖR
VI BETER OSS SOM VI GÖR OCH VILL TA ÄVEN DE
SVÅRA SAMTALEN NÄR DET BEHÖVS.”
HELEN ROLLOF, HEAD OF PRODUCTION DENTAL
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Våra fokusområden

MOT KLIMATNEUTRALITET

Bidrar till mål 9 Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur och
särskilt delmålen:
9.4 Uppgradera all industri
och infrastruktur för ökad hållbarhet
9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk
kapacitet inom industrisektorn
Bidrar till mål 12 Hållbar konsumtion
och produktion och särskilt delmålen:
12.2 Hållbar förvaltning och användning
av naturresurser
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier
och avfall
12.8 Öka allmänhetens kunskap om
hållbara livsstilar

Dentsply strävar efter att minska klimatavtrycket
från verksamheten så mycket som möjligt.
Dentsply erkänner FN:s klimatpanels,
IPCC, ledande roll när det gäller att
förstå vetenskapen bakom och utvärdera
effekten av klimatförändringar, och vi
accepterar panelens slutsatser. Våra
kunder – som är beroende av den här
typen av produkt – skall känna sig trygga
i att vi gör allt vi kan för att minska det
miljöavtryck som produkterna skapar. Vi
är samtidigt ödmjuka inför det faktum
att uppgiften är minst sagt utmanande,
speciellt att minska koldioxidutsläpp per
såld produkt.
Dentsply strävar efter att minska
energianvändningen i verksamheten så
mycket som möjligt. Effektiv resursanvändning inom både material och energi
är ett viktigt arbetsområde. Dentsply
använder el för processer och utrustning, samt fjärrvärme för att värma upp
anläggningarna. Vi anlitar elleverantörer
som tillhandahåller hållbar energi från
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förnybara källor som vatten, vind, sol
och biobränsle. Transporter av material
och produkter samt resor för personal
ska utföras på klimatmässigt bästa sätt.
Vi uppmuntrar till konferensmöten via
telefon, videolänk och internet.

Wellspect ska bli klimatneutralt
Wellspect arbetar mot målet att bli
klimatneutralt. Vi kartlägger alla källor
till koldioxidutsläpp och klimatpåverkande gaser som vår verksamhet kan
ge upphov till, från både direkta och
indirekta källor. Genom planerade praktiska åtgärder ska vi succesivt minska vår
klimatpåverkan.
Tillverkning och hantering av produkter bidrar till en stor del av Wellspects
klimatpåverkan idag. Genom att bland
annat göra detaljerade livscykelanalyser
får vi kunskap om var påverkan är störst.
Nya produkter ska utvecklas med stor

hänsyn tagen till miljö och klimat både
i produktens komponenter och tillverkningsprocess. Att använda fossilfria
råvaror i produkterna kommer på lång
sikt vara en självklarhet. Det vill vi göra
så snart som möjligt men för de flesta av
materialen som används i dagens produkter finns ännu inte fossilfria alternativ
i medicinteknisk kvalitet tillgängliga.
Under 2019 har Wellspect inom
forskning och utveckling fokuserat på
möjligheten att använda mindre material, mer återvinningsbara material och
i framtiden andra material, för att sänka
vårt klimatavtryck, särskilt gällande
urologiprodukter. Inom produktionen
har vi ökat resursutnyttjandet för bland
annat energi och material. Vi strävar efter
att minska materialspill och att kunna
återvinna material från produkter och tillverkning. Wellspect arbetar sedan länge
med att minska mängden lösningsmedel
i vår produktion och arbetar aktivt med
att ersätta kemikalier till typer som har
mindre miljöpåverkan och är fossilfria.
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Intervju

LIVSCYKELANALYSER FÖR
MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

INTERVJU

”VI STRÄVAR EFTER ATT STÄNDIGT FÖRBÄTTRA
OSS INOM HÅLLBARHETSOMRÅDET.”

Hur jobbar ni med hållbarhetsfrågan
på Wellspect? Våra produkter ska
göra en verklig skillnad för dem som
behöver använda dem, och vi ska
tillverka produkterna med minimal
påverkan på miljö och klimat, säger
Eva och Åsa fortsätter: Vi gör
livscykelanalyser för våra produkter,
då man tar hänsyn till miljöaspekter
och klimatpåverkan för hela
produktens livscykel, från utvinning
av råmaterialen till produktion och
förpackning av produkten, transport,
användning och så småningom
även förbränning eller återvinning.
Från detta lär vi oss om vad som
kan förbättras i befintliga produkter
och även vad vi ska tänka på i
kommande produkter, och vad som
ger störst effekt. Vid upphandlingar
av medicintekniska produkter ska
landstingen och sjukvården kunna
jämföra och göra bra miljömässiga
val – förutom val av säkra och
användarvänliga produkter.
Vi strävar efter att ständigt förbättra
oss inom hållbarhetsområdet
genom riktade forsknings- och
utvecklingsinsatser, säger Eva. Som
exempel kan nämnas:
• För flera år sedan bytte vi ut
PVC i våra katetrar mot en
polyolefinbaserad elastomer, det
miljömässigt bästa alternativet
med bibehållna egenskaper hos
katetern. Här fortsätter vi att
jobba framåt och strävar efter att
förbättra befintliga material och
hitta nya material för våra katetrar
och förpackningar.
• Ett långvarigt utvecklingsarbete
på F&U har resulterat i en ändring
i tillverkningsprocessen, vilket
kommer att leda till en betydande
minskning av vattenförbrukning
och energianvändning. Där vi är
beroende av lösningsmedel har vi
också börjat byta ut mot ett mer
miljövänligt lösningsmedel som är
förnybart, istället för fossilbaserat.
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EVA WAHLBERG,
VICE PRESIDENT F&U,
WELLSPECT HEALTHCARE

ÅSA WESTLING,
SENIOR F&U SCIENTIST,
WELLSPECT HEALTHCARE

Vad har varit viktiga händelser
för er under 2019? Utifrån
livscykelanalyserna har vi spridit
kunskap inom organisationen om
vad som har mest klimatpåverkan, så
att vi prioriterar de åtgärder som har
störst effekt. Vi följer kontinuerligt
med i vad som sker inom området
plastmaterial för medicintekniska
produkter och försöker bidra till en
utveckling mot fossilfria alternativ.
Vi har lanserat en ny urinkateter för
kvinnor, LoFric Elle, som är delvis
återvinningsbar. Under utveckling av
nya produkter jobbar vi kontinuerligt
med input från våra användare för att
säkerställa att vi kommer tillverka rätt
produkt som fyller ett verkligt behov.
För många av dem är det viktigt med
miljövänliga produkter, särskilt med
tanke på att många av produkterna
är för engångsbruk.
Hög kvalitet och säkerhet för
användaren är grundläggande inom

medicinteknik, och på Wellspect är
detta ett självklart fokusområde. Det
nya EU-direktivet för medicintekniska
produkter, MDR, kommer att säkra att
alla medicintekniska produkter som
säljs inom EU lever upp till specifika
krav för att säkerställa användares
säkerhet och krav om effektiva
produkter. Året 2019 har inneburit en
anpassning av vår dokumentation i
enlighet med de nya kraven.
Vi är också med i flera
forskningssamarbeten inom
hållbarhet. Under 2019 pågick ett
Vinnova-finansierat samarbete
inom cirkulär ekonomi för att titta
på lösningar för återanvändning
av ytterförpackningar. Projektet
kommer fortsätta i ytterligare två år.
Vad sker under 2020? Vid fortsatt
produktutveckling tar vi med
miljöaspekterna från tidig fas. Vi har
riktlinjer för vad vi ska beakta; typ
av material (exempelvis biobaserat),
design som möjliggör minimal
materialmängd, återvinningsbart
material, hållbar tillverkningsprocess,
och så vidare. I befintliga produkter
är målet att genomföra förändringar
som ger sänkt koldioxidavtryck,
med bibehållen design och funktion
för användaren. Vi kommer delta i
ett nytt forskningsprogram, Fib:Re.
Här deltar också Chalmers, KTH
och flera andra industriella parter
och målet är att utveckla nya
funktionella plastmaterial från trä/
cellulosa-råvara. Arbetet med att
revidera vår dokumentation i enlighet
med MDR kommer att fortsätta.
Hållbarhetsaspekterna är en självklar
del i arbetet framåt och det finns
ett stort engagemang i frågan hos
medarbetarna på F&U!
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Intervju

INTERVJU

”VI ANVÄNDER ENERGI FRÅN
FÖRNYBARA KÄLLOR SEDAN
FEM ÅR TILLBAKS.”
MAGNUS HJALBER
SENIOR MANAGER, FACILITIES MANAGEMENT

ENERGIBESPARINGAR PÅ FÖRETAGET
Dentsply Sirona i Mölndal har
genomfört betydande energi
besparingar de senaste åren.
Kan du berätta mer om detta? Vi
har renoverat vår ena huvudbyggnad, fasad och fönster, för att sänka
energianvändningen. Ventilations
aggregat har uppgraderats, vilket
sker kontinuerligt. En ny energipolicy
har implementerats, vilket bland
annat lett till att vi ställer högre
krav på maskinleverantörer på både
energieffektivisering och energimätning. Vår egen avdelning för produktionsutveckling arbetar för ökad
användning av elmotorer istället för
pneumatisk styrning, då el har betydligt bättre verkningsgrad än tryckluft.
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Vad kommer göras under 2020?
Vi använder energi från förnybara
källor sedan fem år tillbaks. För att
ytterligare sänka vårt miljöavtryck
installeras nu solceller på en av våra
byggnader, med kapaciteten 27,7 kW.
Vi kommer även att byta ut fönster
till en del av produktionen, vilket ska
ge en besparing på 20 000 kWh.
En ny tryckluftskompressor kommer installeras, som ska ge bättre
verkningsgrad och vi investerar extra
i en varvtalsstyrd kompressor för
att sänka energianvändningen med
ytterligare tio procent. Belysning
på vårt lager ska bytas ut till LEDbelysning, en besparing på 35 000
kWh/år. Laddstolpar kommer att
installeras för att främja vår personals
möjlighet att välja elbil. Vi ökar också
antalet mätpunkter av elförbrukning
för att kunna prioritera rätt åtgärder
och kunna visualisera åtgången i

realtid. Vi kommer också att göra en
energikartläggning som ger ytter
ligare underlag för förbättringar.
Hur ser du på utvecklingen framåt?
Det finns ett ökat intresse hos våra
kunder när det gäller produkternas
livscykel. Energianvändning är en
central fråga i den, så behovet av
kontinuerliga förbättringar ökar
ytterligare. Många av våra anställda
är engagerade i miljöfrågan, inte
minst när det gäller energianvändning. Det är vi stolta över och vi vill
vara en attraktiv arbetsplats som
tydligt värnar om dessa viktiga frågor. Jag använder själv en elhybridbil
och har solceller på villan och tycker
att det är viktigt att föregå med gott
exempel både privat och i min roll
som fastighetsansvarig. Jag tycker
att det är viktigt att vi som företag
bidrar till ett hållbart samhälle.
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Våra fokusområden

HÅLLBAR PRODUKTION –
I HELA VÄRDEKEDJAN

Bidrar till mål 8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt och särskilt delmålen:
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och
produktion
8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete
8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg
och säker arbetsmiljö för alla
Bidrar till mål 12 Hållbar konsumtion
och produktion och särskilt delmålen:
12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder
och hållbarhetsredovisning

Dentsplys kunder skall kunna lita på att produkterna tillverkas på
ett hållbart sätt, både i våra egna produktionsprocesser och hos
våra leverantörer.
Våra leverantörer skall agera i enlighet med vår värdegrund och uppfylla
vår uppförandekod. Vi arbetar med att
ytterligare förbättra vår utvärdering och
uppföljning av leverantörer.
Dentsply strävar efter en resurseffektiv
drift genom att minimera förbrukningen
av naturresurser, minska energianvändningen och återvinna överblivet material.
När det är möjligt försöker vi i första
hand undvika att skapa avfall. När det
inte går att undvika, försöker vi minimera
mängden avfall. Vi har avfallsrutiner som
omfattar årlig uppföljning. Konsekvenserna av att generera avfall utvärderas
alltid under alla förändringsprocesser
och riskbedömningar. Under 2019 uppdaterades livscykelanalyserna för våra
produkter för att kunna prioritera rätt
aktiviteter för att minska miljöpåverkan.
Genom riktade insatser med hjälp av
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digitala tekniker har spillet i produktionen minskats markant, ett område vi
fortsätter satsa mycket på under 2020.
Vi vill också påverka våra leverantörer
och partners, och arbeta med detta
genom hela leverantörskedjan.

Kemikalier och avfall
Dentsply har sedan länge en mycket
strikt hantering av kemikalier och avfall,
en kunskap som under de senaste åren
även implementerats i fabriken i Turkiet.
I Wellspects produktion av katetrar
och implantat används lösningsmedel.
Lösningsmedel avgår i viss mån från
hanteringen som VOC (Volatile Organic
Compounds). Emissionerna fångas
upp så långt det är möjligt och renas.
Två reningsanläggningar finns, den
ena omhändertar VOC från klorerade
lösningsmedel och den andra från icke

klorerade lösningsmedel. Avskiljningen
av VOC från klorerade lösningsmedel
görs i ett kolfilter som återför lösningsmedlet till processen med en reningsgrad
över 99 procent. Avskiljning av VOC från
icke klorerade lösningsmedel renas i
en termisk förbränningsanläggning där
reningsgraden är högre än 98 procent.

Uppföljning av leverantörer
Det är viktigt att miljöpåverkan minskas
även hos våra underleverantörer. Framöver kommer vi därför öka fokus och
samarbete med våra underleverantörer
inom miljöområdet. Under 2019 reviderade Wellspect processen för utvärdering
av leverantörer och avsatte mer tid för
hållbarhetsfrågor på de kvartalsvisa
leverantörsmötena. Vi tror på att arbeta
tillsammans med våra leverantörer inom
detta område och ha en öppen dialog.
Det är tillsammans vi kan göra en verklig
skillnad och vårt mål är att vara trovärdiga och tydliga både uppåt och neråt i
värdekedjan.
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Intervju

INTERVJU

”VI JOBBAR MED STÄNDIGA
FÖRBÄTTRINGAR INOM
SÄKERHET OCH ERGONOMI.”
AMELA KADIC,
ARBETSLEDARE I 
PRODUKTIONEN DENTAL

FOKUSERAT ARBETE MINSKADE SPILL
Kan du ge exempel på ert arbete
för att minska spill i produktionen?
Tillverkningen av två produkter som
tidigare tillverkades i Tyskland har
flyttat hit till Mölndal. Det var relativt
hög kassation vid uppstart, då vi
har mycket stränga kvalitetskrav
på våra implantat. Genom att bryta
ner processen i delsteg och logga
felkoder har vi kunnat analysera
rotorsakerna. Det är både maskin,
kemisk process, människa och
material som påverkar. Omfattande
tester, ändringar i processen och
förbättringar av instruktioner och
avsyningsmetoder tillsammans med
utbildningspaket har lett till kraftig
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sänkning av kassationen med flera
procentenheter – det är bra både för
miljön och produktionskostnaden.
Vi jobbar tvärorganisatoriskt
runt detta, med F&U, produktion
och leverantör. Uppföljning av
kassation sker kontinuerligt och
rapportering sker på morgonmöten
i produktionen samt på veckovisa
möten i produktionsledningen. Vi
har även individuella mål som sätts i
medarbetarsamtal.

i höjdled tillräckligt mycket för att
passa våra längsta operatörer. Vi fick
tillbud på ryggvärk och har därför
arbetat intensivt med införandet av
en hissanordning.
Vi jobbar med ständiga
förbättringar inom säkerhet och
ergonomi med hjälp av Lean-verktyg
och riskanalyser. Vi får också mycket
förslag via förslagssystemet, det
är ett stort engagemang från våra
medarbetare.

Ni har även infört en viktig
ergonomisk förbättring? Ja.
En av de nya maskinerna har en
manuell del som inte kunde justeras
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Våra medarbetare

VÅRA MEDARBETARE

Dentsplys viktigaste resurs är våra medarbetare. Vi vill att alla
ska känna sig välkomna och att varje medarbetare har rätt
förutsättningar för att prestera efter sin förmåga. Vi vill främja
kontinuerligt lärande och en bra balans mellan arbete och fritid.
Vi värnar om mänskliga rättigheter,
respekterar det ansvar vi har som bolag
att alltid bedriva verksamheten etiskt
och arbetar efter väl inarbetade processer.
Nedan beskriver vi några områden som vi
är stolta över och som vi anser är viktiga
för ett etiskt bolag.

Mångfald och inkludering
Dentsplys vision är att all verksamhet ska
genomsyras av öppenhet, där olikheter
ses som en tillgång. Vi ska vara en
attraktiv och inkluderande arbetsgivare
för alla människor oavsett bakgrund.
Vi gillar olika! Vi arbetar kontinuerligt
med att öka den interna kunskapen och
medvetenheten kring mångfald.
Genom tydliga HR-processer skapar
vi förutsättningar för en innovativ och
inspirerande arbetsmiljö där olikheter
tillvaratas och värdesätts. Det är inte
olikheterna i sig utan samspelet dem
emellan som leder till framgång.
Under hösten 2019 genomfördes
en enkät bland medarbetarna för att
uppmärksamma mångfalden inom
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företaget och den etniska och kulturella
bredden bland de anställda. Svaren visar
att vi kommer från många olika delar av
världen och att drygt 20 procent av alla
anställda har ett annat modersmål än
svenska. Tillsammans har vi bott och levt
i 47 olika länder och behärskar 35 olika
språk. Under 2020 kommer uppföljande
aktiviteter utifrån enkäten att ske.
Som en del i mångfaldsarbetet har
Dentsply under hösten haft ett nära samarbete med Jobbsprånget, ett nationellt
praktikprogram som ger arbetsgivare
möjligheten att enkelt tillvarata kompetensen och erfarenheten hos nyanlända
akademiker – ingenjörer, arkitekter,
naturvetare och ekonomer. Syftet med
programmet är att tillvarata deras kompetens och påskynda introduktionen till
den svenska arbetsmarknaden. Genom
praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens
samt möjlighet att fylla kompetensgap
hos oss som arbetsgivare med resurser
som idag står utanför arbetsmarknaden.
Samarbetet fortgår under våren 2020.

I juni varje år äger West Pride Festival i
Göteborg rum. Under festivalperioden
flaggar vi med regnbågsflaggor utanför
samtliga byggnader för att visa vårt
engagemang och deltagande.

Kompetensutveckling
För oss innebär kompetensutveckling att
varje medarbetare har förutsättningar
att utveckla sin kompetens i sin
yrkesroll och därmed bidra till att
verksamhetens mål nås. Det innebär
också att medarbetaren har förmåga
och vilja att utföra en uppgift genom att
tillämpa sina kunskaper och färdigheter.
För att behålla och höja kompetensen
inom företaget är det viktigt att både
medarbetare och chef delar på ansvaret
att identifiera utvecklingsbehov och
prioritera utvecklingsinsatser samt
diskutera och utvärdera detta vid det
årliga planerings- och utvecklingssamtalet.
Genom ett kontinuerligt lärande ges
medarbetarna möjlighet att utvecklas
individuellt inom och med företaget
för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi
använder 70:20:10-modellen för lärande,
det vill säga 70 procent arbetsrelaterat
lärande, 20 procent lärande genom
interaktion med andra och 10 procent
från formell utbildningsaktivitet.
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Våra medarbetare

Ledarskap
Ett bra ledarskap skapar en stimulerande
arbetsmiljö med motiverade medarbetare, vilket leder till ett bättre resultat för
organisationen. Därför är ledarutveckling
av stor betydelse för vår verksamhet.
Våra riktlinjer:
• Vi ska identifiera de medarbetare som
har goda förutsättningar att bli en bra
ledare och förse dem med verktyg och
kunskaper för att kunna ta på sig rollen
som chef.
• Ledarrekryteringen ska baseras på de
krav och förväntningar som företaget
ställer på rollen som chef.
• Vi ska ha jämn könsfördelning mellan
kvinnor och män i vår lednings- och
chefsorganisation.

• Chefer ska få kontinuerlig återkoppling
vad gäller resultat och ledarbeteende
för att ges möjlighet att utvecklas i sin
roll som chef och ledare.
• De chefer som behöver utvecklas i sin
roll som chef ska få stöd och hjälp.
• Nya chefer ska erbjudas en chefsintroduktion i ett tidigt skede för att få
företagets syn på ledarskap och de
krav och förväntningar som ställs på
chefsrollen.
• Företagets ledarskapsprogram ska
tydliggöra chefens ansvar och förse
chefen med kompetens och verktyg,
vilket ger möjlighet till utveckling i
ledarskapet och i chefsrollen.

”LEDARUTVECKLING
ÄR AV STOR
BETYDELSE FÖR
VÅR VERKSAMHET.”
MARKUS PREGMARK,
HEAD OF HR NORDICS

Dentsply har en jämn könsfördelning inom de flesta områden och 46 procent av m
 edarbetare i ledande
befattningar är kvinnor.
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Intervju

DIGITALA VERKTYG MINSKAR SPILL

INTERVJU

”FRAMTIDSOPERATÖREN
ÄR REDAN HÄR.”

Hur jobbar ni med att minska spill i
produktionen? De senaste fem åren
har vi jobbat med digitala verktyg,
bland annat med visionsystem för
kvalitetskontroll in-line och med
system för uppföljning för att se var
i produktionen vi har spill. Vi gör
kontinuerliga framsteg och utnyttjar
då våra resurser bättre: maskinutnyttjande, operatörstid, energi- och
materialutbyte. När vi blir effektivare
blir vi också miljömässigt bättre.
Ett exempel är LoFric Sense där
vi 2019 jämfört med 2018 minskat
materialförbrukningen av förpackningsfolie med 2,4 procentenheter.
Det motsvarar plastfilm som täcker
en yta på fyra fotbollsplaner! Det
finns liknande exempel på Lofric
Origo, där kassationen av katetrar i
förpackningssteget minskats under
2019. I en massproduktion blir det
fort stora mängder. Man kan leka med
tanken att vi lägger ut katetrarna
på rad; den minskade kassationen
utgör då en sträcka motsvarande fyra
maratonlopp. Framgångarna bygger
på operatörernas engagemang och
kunskap så att utfall och avvikelser
från det normala ständigt bevakas.
Vår produktion löper dygnet runt så
operatörerna måste själva agera om
något börjar driva iväg. De digitala
verktygen hjälper oss att förstå var
i processen något avviker och ger
insikt som leder oss till rotorsaken. Vid
behov tillkallas skiftgående tekniker
för ytterligare support, självklart ett
mycket viktigt samarbete. Operatörens roll utvecklas ständigt, arbetet
blir hela tiden mer krävande men
samtidigt också mer innehållsrikt.
Framtidsoperatören är redan här!
Ett nära samarbete mellan drift- och
underhållstekniker, operatör och
processingenjör har målet att maskinen går så bra som möjligt. För att
fånga trender på en högre nivå
samlar vi kontinuerligt in data som
våra processingenjörer analyserar
för att förstå underliggande orsaker,
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MAGNUS HÖGBERG,
HEAD OF PRODUCTION
PACKAGING, WELLSPECT

exempelvis variation i ingående
material. För varje produktfamilj finns
en tvärfunktionell grupp där personer
från avdelningarna F&U, Quality och
Supply också ingår. Vi har nära till alla
funktioner då vi utvecklar och producerar under samma tak. Gruppens
mål är en effektiv produktion med
bibehållen hög kvalitet. I vår produktion har vi en fantastisk mångfald
med avseende på ålder, kön och
etnisk bakgrund. Det är vår erfarenhet att grupper med stor blandning
ofta fungerar allra bäst.
Hur arbetar ni med säkerhet?
Säkerheten är prioritet nummer ett
hos oss och en självklar del av allt
vi gör, bland annat med hjälp av
riskanalyser. Vi jobbar aktivt med
att förebygga olycksfall genom att
dokumentera tillbud, det vill säga
en farofylld situation som inte ledde
till olycksfall, och agera utifrån det.
Tillbud följs upp som första punkt på
våra pulsmöten i produktion utifrån
prioritetsordningen SKLE (säkerhet,
kvalitet, leveransförmåga och effektivitet).
Vad sker under 2020? Vi ska bli ännu
bättre på förbättringsarbete tillsammans, genom mer riktade åtgärder
där vi har ett specifikt problem. Ett
systematiskt förbättringsarbete utfört
i samarbete mellan operatörer och
tekniker/ingenjörer utifrån Leanverktygen.

Vi kommer ha fortsatt fokus på
digitalisering, vi ska bygga ännu
mer data till vårt datalager för att
kunna förstå trender och bakomliggande orsaker, särskilt vad gäller vår
ytbeläggning och stansning. Vi skall
komma längre med AI, big data
och machine learning så att vi kan
förutsäga kommande kassation innan
det händer och känna igen mönster
i data som man som människa inte
kan se. Vi samarbetar med Fraunhofer-institutet vid Chalmers, som är
experter inom industrimatematik och
maskininlärning. Vi är stolta över att ha
fler dimensioner i vår data än många
andra, och även hur långt vi kommit
med att tillämpa analyser av den i
vardagligt arbete. Vi väver in aspekter
från stora delar av processen, även från
leverantörernas produktion.
Under 2020 kommer vi också att
jobba med materialförändringar
för att minska miljöpåverkan, bland
annat tunnare kartonger, folier som
är mer återvinningsbara och har lägre
miljöpåverkan och minska mängden
aluminium i förpackningarna. Vi kommer att öka mängden som återvinns
av vårt avfall genom att öka antalet
fraktioner av produktionsavfallet
så att mer kan återvinnas. Detta ser
organisationen fram emot även om
det blir mer jobb.
Vad är din syn på hållbarhet hos
Wellspect? Det känns helt naturligt
att även miljöfrågan är drivande i att
minska spill och använda material
med mindre miljöpåverkan och
generellt mindre mängder material
och energi. Miljöfrågan och kostnadseffektivisering går hand i hand.
Detta är också en viktig fråga för våra
medarbetare. Jag är stolt över vår
svenska produktion som har mycket
hög kvalitet, är resurssnål, jobbar
med avancerade verktyg och har
kunniga medarbetare. Vi har länge
arbetat fokuserat med miljöfrågor,
och nu tar vi nya steg för att bidra till
en bättre värld. Det är jag glad för!
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Risker och riskhantering

RISKER OCH RISKHANTERING
Dentsply har ett stort ansvar att tillhandahålla säkra
produkter, tillverkade med miljöhänsyn under schyssta
förhållanden och med så liten klimatpåverkan som möjligt.
Vi vill bidra till bättre hälsa och välmående genom våra
produkter. Detta innebär både risker och möjligheter för
oss som företag. På följande sidor presenteras de största
riskerna Dentsply är exponerat för och hur vi hanterar
dessa.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

SÄKER, ENGAGERAD
OCH INSPIRERANDE
ARBETSPLATS

HÅLLBAR PRODUKTION –
I HELA VÄRDEKEDJAN

MOT KLIMATNEUTRALITET

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Dentsply ska växa både genom uppköp och innovation av
helt nya produkter och tjänster. Hållbarhetsaspekten ska
vara en integrerad del av rutinerna för såväl bedömning av
nya företag som utvecklingen av produkter.

Risker
• Skador eller hälsobesvär hos användare på grund av
bristande produktsäkerhet.
• Otillräcklig tillgång på säkra produkter som uppfyller
människors behov.
• Vi lever inte upp till vår mission att ge människor som
behöver våra produkter mer tid att leva genom ökad
självständighet.
• Utanförskap och diskriminering i samhället; socialt och i
arbetslivet.
• Låg kännedom om våra produkter vilket leder till minskad
efterfrågan.
• Obalans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
• Felaktig hantering av personuppgifter – kränkning av
användares och medarbetares integritet.
Riskhantering
Alla Dentsplys produkter genomgår en rigorös
utvecklingsprocess, inklusive kliniska studier, för att
säkerställa att de är säkra, effektiva och lätta att använda.
Användarens behov är av största vikt vid utveckling
och tillverkning av våra produkter, men aspekter
som miljöpåverkan och schyssta villkor i värdekedjan
beaktas också. Vi försöker även identifiera och uppfylla
användarens outtalade krav på en produkt, sådant som
man som användare tar för givet eller inte har kunskap om.
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Varje produktutvecklingsprojekt har från och med 2019
hållbarhetsmål som är beslutade av ledningen.
Våra medicintekniska produkter är CE-märkta, vilket
är ett krav för att de ska få säljas och distribueras.
CE-märkningen innebär att produkten följer lagstiftningen
för medicintekniska produkter inom EU. Vi dokumenterar
att produkten uppfyller lagkraven och att fördelarna med
att använda produkten uppväger riskerna. Vi använder
ett kvalitetsledningssystem som bland annat innefattar
riskhantering, hantering av leverantörer, kvalitetskontroll
samt rapportering och uppföljning av avvikelser.
Dentsply arbetar med att nå ut på nya marknader för
att tillgängliggöra hälsovård för alla. Vi utvärderar noga
nyttan just våra produkter kan göra och hur det kan göras
på ett hållbart sätt. Vi samarbetar med andra aktörer för att
möjliggöra en verklig skillnad. För att kunna möta framtida
krav, tillgodose fler människors behov och samtidigt göra
ett positivt avtryck på planeten utvärderar och inhämtar
vi kunskap om risker och möjligheter utifrån många
hållbarhetsaspekter. Vår produktutvecklingsprocess och vår
process för att utvärdera affärsmöjligheter innehåller redan
idag hållbarhetsaspekter, men vi arbetar för att utveckla
dem än mer.
I samband med GDPR:s införande uppdaterade Dentsply
rutinerna för kontakter med våra användare. För befintliga
kontakter har samtycke samlats in. För nya användare skrivs
ett samtycke vid första kontakten. Inför varje användarmöte
görs en bedömning för att säkerställa att den information
som ska samlas in sker i enlighet med GDPR. Under och
efter mötet säkerställs att informationen hanteras på ett
korrekt och säkert sätt.
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Risker och riskhantering

SÄKER, ENGAGERAD OCH INSPIRERANDE ARBETSPLATS
Dentsply ska vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande
och framtida medarbetare. Vi ska erbjuda en hållbar tillvaro
för alla medarbetare, både i fysiska och psykosociala aspekter.

Risker
• Svårigheter att attrahera samt behålla nödvändig kompetens.
• Arbetsmiljörelaterade olyckor som både d
 rabbar den
skadade och innebär ett hot mot företagets produktions
förmåga.
• Brott mot vår uppförandekod, där särskilt brott mot
mänskliga rättigheter och korruption är identifierade risker.
Detta kan leda till förlust av värde och anseende.
Riskhantering
Hållbarhetsarbetet är en allt viktigare aspekt av att vara en
attraktiv arbetsplats, inte minst inom forskning och utveckling. Dentsply intensifierade hållbarhetsarbetet under 2019
genom att arbeta fram en ny hållbarhetsmodell och genomföra en rad interna aktiviteter, bland annat en hållbarhetsdag.
Under 2020 kommer vi arbeta vidare med att kommunicera
och synliggöra hållbarhetsarbetet, både internt och externt,
inklusive ett ökat hållbarhetsfokus i restaurang, pausutrymmen och vid konferenser. Under 2020 införs ett friskvårds
bidrag för att stödja medarbetarnas hälsa och välbefinnande.
Digitalisering inom produktion och kvalitetssäkring
är en annan viktig parameter när det gäller att attrahera
medarbetare inom produktionsutveckling. Dentsply ligger
väl till inom detta område och fortsätter satsa framåt. Vi är
en arbetsplats med stor mångfald, och fortsätter verka för
att vara det. Det är även en relativt jämlik arbetsplats med
46 procent andel kvinnliga chefer. Under 2020 kommer en
ny metod för uppföljning av medarbetarindex att införas,

vilket kommer ge snabbare feedback på attraktionskraften
som arbetsgivare. Installation av laddstationer för laddning
av elbilar kommer att ske under 2020, eftersom det är
viktigt för många anställda.
Säkerhet är centralt för Dentsply och en del av det dagliga
arbetet. Vi följer principen SKLE (säkerhet, kvalitet, leveransförmåga och effektivitet) och uppföljning av säkerhetsarbetet är en del av den dagliga genomgången i produktionen.
Vårt mål är att ha noll skador och inga arbetsplatsrelaterade
sjukdomar. Riskanalyser genomförs alltid vid förändringar.
Antalet rapporterade incidenter, det vill säga händelser
som kunde ha lett till en olycka, har ökat under 2019, vilket
betyder att fler möjliga olyckor undviks genom ett aktivt
förebyggande arbete. Under 2020 kommer vi att införa ett
digitalt verktyg för incidentrapportering, för att ytterligare
jobba preventivt och vi kommer utveckla arbetsmodellen för
förebyggande säkerhetsarbete. Vi kommer också inkludera
entreprenörer tydligare i förebyggande säkerhetsarbete.
Arbetet för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter och
korruption riktar sig både internt och externt. För att säkerställa
efterlevnad genomförs löpande och återkommande utbildning
i vår uppförandekod för alla medarbetare. Vi har nolltolerans
mot mutor och korruption. Rättvisa anställningsvillkor innebär
mer än att säkerställa att Dentsply följer gällande lagar och
regler om arbete och anställning. Rättvisa anställningsvillkor
bidrar till en kultur med ömsesidig respekt och hög integritet.
Dentsply ska tillvarata och utveckla kompetensen hos både
nuvarande och framtida medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder. Internrevisioner och kontinuerlig uppföljning av att
program efterlevs både internt och externt genomförs också.

MOT KLIMATNEUTRALITET
Dentsplys produkter och produktionsanläggningar ska
ha så låg klimatpåverkan som möjligt.

Risker
• Begränsad tillgång av biobaserade material avsedda
för medicinteknikindustrin, vilket leder till svårigheter
att utveckla nya produkter med lägre klimatavtryck.
• Avsaknad av återvinningssystem på vissa av de
marknader produkterna säljs.
• Tvingande produktionsändringar på grund av nya krav
för att minska klimatpåverkan, exempelvis inom miljö,
energi eller avfall.
• Skadat varumärke på grund av oförmåga att ställa om
till fossilfri verksamhet.
Riskhantering
På Dentsply är vi proaktiva i miljöarbetet – vi tar vårt miljöansvar på stort allvar och uppmuntrar utveckling och til�-
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lämpning av miljövänliga processer och teknik. Miljöaspekten har under många år varit en parameter i utvecklingen
av nya produkter. Wellspect arbetar under 2020 fram en
färdplan för vägen mot klimatneutralitet med utgångspunkt
i produkternas livscykelanalyser. Färdplanen kommer att
innehålla både kortsiktiga och långsiktiga mål. Handlingsplanerna som tas fram kommer att inkludera även Dentsply
Sirona Implants.
Wellspects produktutveckling har tydliga mål för att
minska mängden material i nya produkter, minska restavfallet i produktionen, öka andelen material som är biobaserat
samt öka andelen avfall och processhjälpmedel som kan
återvinnas. Detta arbete intensifierades under 2019 och är
nu ett systematiskt arbetssätt. Produkten LoFric Elle som
Wellspect lanserade under 2019 är till stora delar återvinningsbar.
Wellspect har under 2019 startat ett produktutvecklingsprojekt med klimatpåverkan som prioriterat mål och
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Risker och riskhantering

livscykelanalyser som verktyg. Detta projekt kommer att
fortsätta under 2020. Vi fördjupar också samarbetet med
externa parter för att utveckla material med mindre miljö
påverkan.
Dentsply arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen i produktionen. Jämfört med 2013 har vi nu
minskat energianvändningen per såld volym med 18 procent. Under 2019 minskade energianvändningen betydligt,
bland annat genom ersättning till mer effektiv ventilationsutrustning. Under 2020 kommer fler utrustningar att uppgraderas och vi kommer också installera egna solpaneler.
Under 2019 implementerade Dentsply en ny energipolicy
som innebär fördjupade ansträngningar och investeringar,
bland annat skall en ny tryckluftskompressor installeras
under 2020. Krav ställs vid upphandlingar av maskiner, till
exempel att elektriska motorer skall användas till förmån

för pneumatiska. Under 2020 kommer Dentsply följa upp
den första energikartläggningen från 2016 med en ny kartläggning som ska ligga till grund för ytterligare förbättringar.
De produktionsanläggningar inom Dentsply som har
utsläpp till yttre miljö kontrolleras och övervakas för att
säkerställa att reningsutrustningen fungerar optimalt och
att förebyggande åtgärder kan vidtas innan utsläppen blir
förhöjda. Rutinerna för att bevaka utsläppsgränser och agera
på avvikelser är väl utvecklade och förfinas kontinuerligt.
Wellspects tjänsteresor med flyg minskade med 31 procent under 2019. Under 2020 kommer en ny, lokal resepolicy
arbetas fram. Wellspects mål är att produkter aldrig skall
flygas. Kostnaden för flygtransporter minskade med 24
procent under 2019, och ytterligare minskning skall ske
under 2020. Vi ställer nu ökade krav på rapportering av de
koldioxidutsläpp som transporter genererar.

HÅLLBAR PRODUKTION – I HELA VÄRDEKEDJAN
Dentsply ska känna till riskerna i hela värdekedjan och
kunna hantera dem. Vi ska ställa relevanta krav på våra
leverantörer och transportera våra produkter så hållbart
som möjligt.

Risker
• Produktionsstopp orsakat av att avvikelser i produktionen
lett till miljöfarliga utsläpp till luft och vatten.
• Revisionsanmärkningar och allvarliga brister i efterlevnad
av krav som leder till produktionsstopp.
• Skadat varumärke orsakat av brott mot uppförandekoden.
• Fördyrad produktion på grund av nya krav, exempelvis
inom miljö, energi eller avfall.
• Minskat förtroendekapital på nya marknader på grund
• av bristande hållbarhetsarbete.
• Ökade krav vid upphandlingar på att produkterna har
en hållbar leverantörskedja.
Riskhantering
Dentsply tillämpar principerna minska, återanvända och
återvinna för att minimera den inverkan som vår verksamhet, produkter och tjänster har på miljön. När det är möjligt
väljer vi alltid i första hand förnybara resurser.
Ett arbete med att implementera hållbarhetsaspekten
i alla beslut samt uppföljningar i ledningssystemet och
affärsprocesserna pågår. Under 2020 kommer även de
säljbolag inom Wellspect som är lokaliserade i andra länder
att inkluderas. I våra processer säkerställs att både vi och
våra samarbetspartners respekterar mänskliga rättigheter
och motverkar korruption. Processen är riskbaserad där
geografisk placering, typ av bransch och produkttyp utgör
en del av bedömningen.
Under 2019 gjorde Dentsply en genomgång av det avfall
som genereras, med syfte att öka mängden återvinning. På
grund av att tekniker för att hantera denna typ av avfall saknas blev effekten marginell. Ansträngningarna kommer att
fortsätta under 2020, framför allt genom att försöka minska
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mängden totalt avfall och genom att säkerställa att avfallet
sorteras i de fraktioner som är möjliga.
Wellspect har arbetat framgångsrikt under flera års tid för
att minska kassationen i produktionen. Under 2020 kommer
ett systematiskt arbete för att identifiera nya potentiella
minskningar att införas. Tillsammans med leverantörerna
förs dialog om möjligheterna att minska kassationen i
leverantörsledet genom förbättringar i processer och/eller
förändringar av specifikationer.
Dentsply har ett väl fungerande system för att hantera
kemikalier. Kemikalier som innebär en risk för miljön och
människors hälsa minimeras, både i antal kemikalier och
mängd. Under 2019 togs 138 kemiska produkter bort helt
eller ersattes av alternativ med mindre miljö- eller hälsopåverkan. Under 2020 kommer förändringar i beläggningsprocessen medföra ytterligare reducering av andelen kemiska
produkter, vilket på sikt också kommer att minska vattenförbrukningen. När hela processen är förändrad är målet att
vattenförbrukningen ska ha minskat med 40 procent.
Dentsply vill uteslutande arbeta med leverantörer, distributörer och konsulter som följer gällande lagstiftning, inklusive tillämpliga internationella och nationella lagar inom
mänskliga rättigheter och antikorruption. Genom policyer,
processer och program kontrolleras att anställda och samarbetspartners inte agerar otillbörligt. I Dentsplys processer
ingår också internrevision och löpande uppföljning av att
programmen efterlevs. I samband med val av leverantörer
för nya produkter görs alltid en utvärdering av den tilltänkta
leverantörens hållbarhetsarbete. En utvärdering av befintliga leverantörer kommer att genomföras under 2020.
Under 2019 genomfördes en omfattande intern utbildning
i Dentsplys uppförandekod och alla nyanställda får samma
utbildning. Under året genomfördes också ett arbete på
koncernnivå för att uppförandekoden ska bli tydligare och
lättare för medarbetare och samarbetspartners att följa.
Den reviderade uppförandekoden kommer att implementeras under 2020 med kompletterande utbildning.
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Hållbarhetsinformation

HÅLLBARHETSSTYRNING
Dentsplys hållbarhetsstyrning baseras på ett strategiskt
hållbarhetsarbete som är förankrat i hela verksamheten
genom kontinuerliga uppföljningar och förbättringar.

om året. I oktober 2019 genomfördes
recertifieringsrevision av företagets
ledningssystem enligt ISO 14001, vilket
resulterade i en mindre avvikelse.

Organisation och ansvar
Styrelsen har det övergripande ansvaret
för hållbarhetsarbetet på arbetsplatsen
och ska vidta åtgärder för att skapa en
god arbetsmiljö som förebygger ohälsa
och olycksfall i arbetet och minimerar
miljöpåverkan.
Högsta företrädare inom respektive
affärsområde (Wellspect HealthCare och
Dentsply Sirona Implants) samt företrädare för övriga servicefunktioner utgör
tillsammans i Site Management Committee bolagets högsta ledningsgrupp för
gemensamma frågor i Sverige.
Det operativa arbetet inom säkerhet,
hälsa och miljö (SHM) drivs inom respektive affärsområde där arbetsuppgifter fördelats till de linjechefer som har operativt
organisatoriskt och ekonomiskt ansvar.
Alla medarbetare ska medverka aktivt
till att förbättra hållbarhetsarbetet. De
ska följa angivna föreskrifter och instruktioner, använda personlig skyddsutrustning samt använda de angivna skydds
anordningar som finns för att förebygga
ohälsa och olycksfall.
Avdelningen Sustainability Affairs har
som främsta uppgift att ge linjefunktionernas verksamhet det stöd de behöver
för att kunna leva upp till sitt SHM-ansvar,
företräda Dentsply IH AB i myndighetskontakter, samordna företagets ledningssystem och kontrollera efterlevnad av
interna och externa krav.
Spira är ett tvåårigt program med
målsättning att integrera hållbarhets
aspekten i allt beslutsfattande samt
genomförande och uppföljning av
tankesätt, strategier, verktyg/management-system, nyckeltal, och utbildning.
Programmet kommer pågå 2020–2021.

Externa regelverk
Bolagets verksamhet styrs av lagar, förordningar och föreskrifter. En grundförutsättning för att kunna verka inom dessa
regelverk är att de är kända för ansvariga
personer och finns tillgängliga i aktuella
versioner. Dentsply följer utvecklingen
av relevant lagstiftning och säkerställer
att samtliga produkter är säkra för både
människor och miljö.
Verksamheten inom Dentsply innehar
tillstånd för miljöfarlig verksamhet med
Mölndals Stad som tillsynsmyndighet. Tillståndet avser verksamhet där
organiska lösningsmedel används för
tillverkning av sjukvårdsprodukter. Miljöpåverkan består främst av utsläpp till luft
och vatten från dessa aktiviteter.
Under 2019 fick bolaget beslut om nytt
miljötillstånd enligt Miljöbalken. Tillståndet föranleds av förändringar inom
verksamheten där byte sker till förnybart
lösningsmedel i tillverkningsprocessen,
vilket är bättre ur miljö- och hälsoperspektiv. Konverteringen har påbörjats
under 2019 och genomförs succesivt i
takt med att processen skalas upp.
Inom verksamhetens miljötillstånd finns
krav på rapportering av utsläpp till
luft och vatten enligt överenskommet
kontrollprogram. Bolaget lämnar årligen
in en miljörapport enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport
(NFS 2016:8). I avsnitt Hållbarhetsdata;
Kemikalier, Utsläpp till luft och vatten,
Avfall, presenteras en del av den data
som redovisas i Miljörapporten.
Som en del av kontrollprogrammet
ska periodisk besiktning genomföras i
syfte att säkerställa att bolaget bedriver
fortlöpande egenkontroll enligt gällande

Policyer, ledningssystem och
certifieringar
Dentsply Sirona-koncernen har en
gemensam uppförandekod, Code of
Ethics and Business Conduct som
alla anställda förväntas känna till och
leva upp till. Uppförandekoden täcker
in områdena mänskliga rättigheter,
sociala rättigheter, arbetsmiljö, miljö och
antikorruption. Dentsply har en policy för
säkerhet, hälsa och miljö som omfattar
verksamheten i Sverige. Policyn fastställer bolagets värderingar och pekar ut
färdriktningen för verksamheten.
Bolaget är certifierat enligt ISO 14001
och har ett ledningssystem för säkerhet,
hälsa och miljö. Ledningssystemet har sin
grund i lagstiftning och föreskrifter från
myndigheter inom säkerhet, hälsa och
miljö samt i bolagets policyer. Bolaget
utför regelbundet systematiska undersökningar för att bedöma riskerna med
verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och
riskbedömningar dokumenteras enligt
interna och externa föreskrifter om riskhantering inom säkerhet, hälsa och miljö.
Uppföljning och revision
Uppföljning av policyer och krav i
ledningssystemet sker genom intern och
extern revision. Vid revisionerna kontrolleras hur ansvar för hållbarhetsarbetet är
fördelat inom organisationen och hur det
utförs. Under 2019 genomfördes riktade
internrevisioner avseende säkerhet, hälsa
och miljö, efterlevnad av tillståndsvillkor
samt transport av farligt gods. Resultat
av uppföljning redovisas vid SHMkommitte och ledningens genomgång
som vardera genomförs två gånger

SPIR A
Spira är ett tvåårigt program med målsättning att integrera
hållbarhetsaspekten i allt beslutsfattande.
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lagstiftning och att villkor i tillstånd
efterlevs. Besiktningen genomförs av
extern besiktningsman med kompetens
inom området. Besiktningen består i en
administrativ del, som genomförs vartannat år och av mätning av utsläpp, som
genomförs varje år.
2019 genomfördes periodisk besiktning av adminstrativ del och mätning
och utfördes av DGE Mark och Miljö och
tillsynsmyndigheten Miljöförvaltningen,
Mölndals Stad deltog. Resultatet blev en
avvikelse och ett mindre antal anmärkningar. Uppföljning av den periodiska
besiktningen redovisas i Miljörapporten.

Hållbar värdekedja
Dentsply verkar på en global marknad där
inköp av material och komponenter till
tillverkningen kan komma från stora delar
av världen, men majoriteten av leverantörerna är belägna i Europa. Vi har övergripande policyer som styr inköpsprocessen,
där uppförandekoden Code of Ethics and
Business Conduct är ett viktigt verktyg.
Till den finns kompletterande policyer
såsom Anti-Corruption and Anti-Bribery
Policy – Dentsply Sirona. Dessa policyer,
som är baserade på tillämpliga legala krav
och FN:s Global Compact, ligger till grund

för mer detaljerade beskrivningar av
kontakten med leverantörer.

Processen för kontroll av leverantörer
ser ut enligt följande:
Planering och urval av nya leverantörer
sker efter verksamhetens behov och kan
bero på förändrade tillverkningsmetoder,
effektiviseringsprojekt eller utveckling
av nya produkter. I utvärderingsfasen
genomförs en riskanalys ur ett hållbarhetsperspektiv med följande aspekter:
mutor och korruption, anställningsvillkor
samt säkerhet, hälsa och miljö. Beroende
på utvärderad risk genomförs mindre
eller större utvärderingar av leverantören
innan avtal upprättas. Oavsett risk måste
alla leverantörer svara på en standardiserad självutvärdering där Dentsply har
satt upp ett antal krav för samarbetet.

Kraven berör:
1) arbete med säkerhet och hälsa
2) påverkan på yttre miljö och tillhörande
kontroll
3) mänskliga rättigheter
4) arbetsvillkor.
Frågorna kring ovan områden handlar
till exempel om exponering mot farliga
ämnen, riskmedvetenhet hos medarbetare, utsläpp till miljön, hantering av
farligt avfall, diskriminering, barnarbete
och arbetstider.
Beroende på risk och hur väl en leverantör kan visa att den uppfyller kraven
följs varje leverantör upp i relevant
omfattning. Resultatet av uppföljningen
kommuniceras med leverantörerna och
vid behov krävs åtgärdsplaner in.

PR OC ESSEN FÖR KONTR OLL AV LEV ER ANTÖR ER

P L A N ER I N G

URVAL

UTVÄRDERING

UPPFÖLJNING

INTRESSENTER OCH VÄSENTLIGHETSANALYS
Dentsply säkerställer att verksamhetens
prioriteringar och arbetssätt är relevanta
i dagens samhälle genom att föra en
aktiv intressentdialog. Vi har en löpande
dialog med intressenterna genom bland
annat medarbetarundersökningar,
upphandlingar och möten, deltagande
vid konferenser, utbildningar, tester och
kliniska prövningar.

Intressentgrupper och deras nyckel
frågor utifrån intressentanalys
Genom en öppen dialog med intressenterna förstår vi vilka förväntningar som
finns på oss som bolag och hur vi kan
utvecklas och förbättras. Väsentlighetsanalyser genomförs för att ta reda på
vilka hållbarhetsfrågor som ska prioriteras. För att ge en samlad och aktuell bild
av våra intressenter och deras nyckelfrågor har vi valt att redogöra för den
väsentlighetsanalys som togs fram under
det första kvartalet under 2020.
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Intressenter

Nyckelfrågor

Medarbetare

Produktsäkerhet
Arbetsmiljö
Resursanvändning

Kunder inklusive
upphandlande myndighet

Produktsäkerhet
Tillsatser och kemiska ämnen i produkter
Avfallshantering av produkt och förpackning

Användare

Produktsäkerhet
Tillsatser och kemiska ämnen i produkter
Resursanvändning

Leverantörer

Arbetsmiljö
Efterlevnad av lagar och andra krav
Mänskliga rättigheter

Myndigheter

Efterlevnad av lagar och andra krav
Arbetsmiljö
Utsläpp till luft/vatten/mark

Ledningsgrupp

Arbetsmiljö
Produktsäkerhet
Resursanvändning

Intresseorganisationer (NGOs)

Utsläpp till luft/vatten/mark
Mänskliga rättigheter
Livscykelanalys och koldioxidavtryck
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Väsentlighetsanalys
Inspel från intressentgrupperna utgör
underlag till väsentlighetsanalysen.
Under november 2019 skickades en
enkät till våra säljbolag kring intresset
för hållbarhet på deras lokala marknader.
Målgrupperna var indelade i användare,
sjukvårdspersonal samt inköpare. En
enkät skickades också ut under mars
2020 till samtliga medarbetare, ett
urval av de största leverantörerna samt
en majoritet av ledningsgruppen för
Dentsply Sirona Implants och Wellspect.
De som svarade på enkäten fick rangordna 16 ämnesområden som de ansåg

vara mest väsentliga ur ett hållbarhetsperspektiv för bolaget.
Vid väsentlighetsanalysen har intressenternas prioritering av ämnesområden
vägts mot bolagets egen bedömning
av hur viktigt området är för bolagets
affärsstrategi. Intressentgruppernas svar
viktades för att ge en rättvis bild av resultatet. Resultatet från analysen framgår av
nedanstående matris.
Genom att värdera bolagets påverkan
på människa, miljö och samhälle samt
intressenternas krav och förväntningar
får vi fram de hållbarhetsfrågor som är
väsentliga för oss att fokusera på.

Enligt analysen omfattas dessa områden:
• Arbetsmiljö – hälsa och säkerhet
• Produktsäkerhet
• Resursanvändning
• Livscykelanalys och koldioxidavtryck
• Tillgängliggöra hälsovård för alla.
Hur dessa fokusområden hanteras
beskrivs i kapitlet Risker och risk
hantering.

MYCKET HÖG

D E N TSPLYS VÄSENTLIG H ETSANALYS

Utsläpp till vatten/luft/mark

FOKUS

Tillsatser och kemiska
ämnen i produkter

Arbetsmiljö –
hälsa och säkerhet

Mänskliga rättigheter
Antikorruption

Produktsäkerhet
Resursanvändning
Livscykelanalys och
koldioxidavtryck
Tillgängliggöra hälsovård
för alla

Leverantörskontroll
Samhällsengagemang
HÖG

Betydelse för intressenter

Utbildning

Avfallshantering av produkt
och förpackning
Mångfald
Ekonomi i balans
Transporter
Efterlevnad av lagar
och andra krav

HÖG

MYCKET HÖG

Påverkan på samhälle, miljö och ekonomi
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HÅLLBARHETSDATA
Arbetsmiljö
Dentsply lägger stor vikt vid att skydda
våra anställdas hälsa och välmående.
Våra medarbetare ska inte behöva
drabbas av ohälsa eller komma till
skada på grund av arbetet. Under 2019
har vi förbättrat vårt måltal gällande
LTIF jämfört med 2018. Vi måste dock
fortsätta vårt hårda arbete inom detta
område för att uppnå målet om noll
olyckor som resulterar i sjukfrånvaro.
Jämställdhet
Som företag är vi stolta över att ha en
jämn könsfördelning inom de flesta
områden. Av våra 928 anställda är
52 procent kvinnor och 48 procent
män. Även inom ledande befattningar
är siffrorna relativt jämna ur ett
jämställdhetsperspektiv då 46 procent
av våra 131 chefer är kvinnor och 54
procent män.
Mänskliga rättigheter
Vårt arbete med mänskliga rättigheter
är väl inarbetat i processer. Merparten
av processerna ägs av HR (Human
Resources). Samtliga chefer genomgår
kontinuerlig utbildning under året, utifrån
våra processer, och alla nyanställda
får utbildning i den obligatoriska
nyanställningsintroduktionen.
Anti-korruption

LTIF1)/Tillbud

2017

2018

2019

LTIF (LTIF per
200 000 arbetade timmar)

0,7

1,16

0,74
0,872)

Rapporterade
tillbud (antal)

168

226

306

93,9

93,9

94,4

Frisknärvaro
(procent)3)
1)

Lost Time Injury Frequency

2)

Inkluderar inhyrd personal

3)

Närvaro jämfört med totalt planerade

Arbetet mot korruption har under 2019
varit väl fungerande. Arbetet har skett
utifrån gällande policyer, Anti-Bribery
and Anti-Corruption Policy, både vad
gäller krav och uppföljning.
Samtliga tjänstemän ska årligen
genomföra bolagets utbildning kring
Anti-Bribery/Anti-Corruption. Under
2019 genomförde 98,4 procent
av bolagets tjänstemän (inklusive
personer i ledande befattningsställning)
utbildningen vilket innebär att de
tillägnat sig och uppdaterat sina
kunskaper kring mutor och korruption.

Uppföljning av leveratörer
Dentsplys arbete med kontroll av
leverantörer har under 2019 följt de
uppsatta rutinerna. Alla leverantörer följs
upp kontinuerligt, både via egenkontroll,
och där tillämpligt, med uppföljning på
plats. Vi har ett riskbaserat arbetssätt
där leverantörer delas in i olika risknivåer
och under 2019 har 25 procent av
de mest kritiska leverantörerna av
direktmaterial följts upp på plats med
avseende på hållbarhet. De kritiska
leverantörerna motsvarar leverantörer
som representerar mer än 80 procent
av totala leveransvärdet eller som har
en kritisk inverkan på våra produkters
kvalitet.
Under 2019 har ovanstående
process redigerats att innefatta fler

Könsfördelning totalt

aspekter inom hållbarhet, exempelvis
miljöpåverkan. Processen kommer
att implementeras under 2020 med
prioritet på de leverantörer där vi
bedömer att det kan finnas avvikelser.
Under 2020 kommer vi öka den interna
medvetenheten samt utveckla verktyg,
checklistor och bedömningskriterier,
för att effektivisera hållbarhetsarbetet
i leverantörskedjan. Genom samarbete
kan vi påverka våra leverantörer och
utbyta erfarenheter.

Klimatpåverkan
Dentsplys största klimatpåverkan1)
kommer från transporter. Det mesta av
godset transporteras med lastbil, men i
vissa fall även med tåg, båt eller flyg. Vi
anlitar endast välkända transportörer
som kan verifiera ett seriöst miljöarbete
genom exempelvis god logistikplanering
och hög standard på lastbilsparken.
Transportörerna är certifierade
enligt ISO 14001 eller bedriver sitt
miljöarbete enligt motsvarande krav.
Under 2019 kunde andelen transporter
med flyg minska tack vare flera olika
åtgärder, såsom optimerad lagerhållning,
användning av andra transportsätt, fler
digitala möten och färre resor generellt.
Under 2019 minskade utsläppen av
växthusgaser med 37,5 procent jämfört
med 2018.

Könsfördelning ledande
befattningshavare

arbetstimmar

1)

Kvinnor, 52%

Kvinnor, 46%

Män, 48%

Män, 54%

Den här sammanställningen av klimatpåverkan är inte baserad på data från LCA-analyser, vilket betyder att avtrycket från framtagning av produkternas
olika komponenter inte är inkluderat. Beräkningen är därför inte ett optimalt sätt att presentera hela verksamhetens klimatpåverkan, men ger information
om hur olika aktiviteter påverkar.
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Kemikalier
För att minimera Dentsplys negativa
miljöpåverkan utvärderas kontinuerligt
de kemikalier som används. Målet är att
byta ut så många skadliga k
 emikalier som
möjligt mot mindre skadliga, men lika
effektiva. Under 2019 togs 138 kemiska
produkter bort helt eller ersattes av
alternativ med mindre miljö- eller hälso
påverkan.
Under tillverkningsprocessen för
LoFric används organiska ämnen som
lösningsmedel, vilka är klassificerade
som lättflyktiga organiska ämnen (VOC).
Majoriteten av kemikalierna som används
i verksamheten tillhör denna grupp.
VOC-utsläppen från produktionen fångas
upp av kolfilter med en reningseffekt
på över 98 procent. Det uppsamlade
lösningsmedlet kan därefter renas och
användas på nytt. Cirka 90 procent

av det lösningsmedel som förbrukas
återvinns genom den här processen.
Klorerade lösningsmedel som används
skiljs av och återanvänds i processen. Det
som inte kan avskiljas renas i en stripper
där små restmängder släpps ut till
spillvattennätet. I tabell nedan redovisas
utsläppta mängder.
Lösningsmedel och vatten används i
olika processer t.ex. för ytbeläggning av
katetrar. Papper och plast används för
förpackningar för tillverkade produkter.
Vi arbetar aktivt med att använda dessa
resurser så effektivt som möjligt.

Utsläpp till luft och vatten
Dentsply har i sitt tillstånd för miljöfarlig
verksamhet villkor på utsläpp till luft och
vatten. Under 2019 efterlevdes samtliga
villkor i tillståndet.

Energianvändning
Vi strävar mot att använda energi så effektivt som möjligt och att välja energikällor
med så låg miljöpåverkan som möjligt.
Under 2019 kom all el som företaget köpte
in från förnybara källor och fjärrvärmen
som används för uppvärmning av lokaler
var till 99,98 procent från förnybara källor
eller återvunnen energi.
Avfall
I dag materialåtervinns omkring 28
procent av Dentsplys avfall. Material som
inte går att återvinna skickas till förbränning med energiåtervinning.
Under 2018 genomfördes omfattande
byggprojekt på anläggningen vilket
resulterade i en ökning av totala mängden avfall.
Redovisning av avfallsdata är en del av
kontrollprogrammet och redovisas även i
Miljörapporten.

Utsläpp av koldioxid (ton)

2017

2018

2019

Transporter
(gods- och persontransport)

Resursförbrukning råvaror
inkl. kemikalier

2017

2018

2019

3 777

6 311

2 614

Lösningsmedel (ton)

44

43

42

Tillverkning

1 086

725

1 080

Papper (ton)

77

86

93

Energi

196

87

53

Plast (ton)

12

15

23

Totalt

5 059

7 123

3 747

Vatten (m3)

69 392

65 563

62 822

–21%

+6%

–34%

Energianvändning

2017

2018

2019

Fjärrvärme (MWh)

5 713

5 661

4 288

CO2-ekvivalenter per såld volym
(förändring jmf med 2013)

Fördelning av koldioxidutsläpp 2019

El (MWh)

27 503

27 593

26 851

Totalt (MWh)

33 217

33 254

31 139

Avfall inklusive farligt avfall

2017

2018

2019

Avfall (ton)

1 261

1 678

1 247

84

87

91

1 345

1 765

1 338

–3%

+35%

+4%

Farligt avfall (ton)
Totalt (ton)
Total avfallsmängd per såld
volym jmf med 2013
Utsläpp till luft

2017

2018

2019

VOC (ton)

3,0

4,9

4,9

Transporter, 70%

Klorerade VOC (ton)

6,4

5,3

5,2

Tillverkning, 29%

Etylenoxid (kg)

24,9

7,3

0

2017

2018

2019

4,4

5,0

9,3

Energi, 1%

Utsläpp till vatten
Klorerade VOC (kg)

DENTSPLY IH AB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

31

Hållbarhetsinformation

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
REDOVISNINGEN
Omfattning och avgränsningar
Hållbarhetsredovisningen omfattar
Dentsply IH:s verksamhet i Mölndal,
kallad Site Mölndal, inklusive Shared
Functions samt de två affärsområdena
Dentsply Sirona Implants och Wellspect
HealthCare. I den här rapporten betyder
Dentsply IH AB, Dentsply och Site Mölndal
samma sak. Med Dentsply Sirona avses
Dentsply Sironakoncernen.
I förekommande fall delas
hållbarhetsdata upp på de respektive
affärsområdena. Redovisningen
omfattar perioden 1 januari 2019 till
31 december 2019. Redovisningen är
granskad av bolagets revisor i enlighet
med RevR 12 Revisorns yttrande om

den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Hållbarhetsredovisningen följer inte
någon extern standard för redovisning.
Nyckeltal som används är framtagna
utifrån Dentsply Sirona-koncernens krav
på rapportering, Site Mölndals interna
rapporteringskrav samt vedertagen
praxis för hållbarhetsredovisning.

Mätmetoder
Följande förutsättningar gäller för
hållbarhetsdata som presenteras i
redovisningen.

AB och har underställd personal i Sverige
eller ett annat land.
Lost Time Injury Frequency beräknas
enligt närvaro jämfört med totalt
planerade arbetstimmar.

Klimatneutralitet
Basår för utsläppsminskning är 2013. En
ny beräkningsmodell för klimatneutralitet
baserad på GHG-protokollet kommer att
tas fram under 2020.

Medarbetare
Med ledande befattningshavare avses
en person som är anställd av Dentsply IH

REVISORNS YTTRANDE
AVSEENDE DEN LAGSTADGADE
HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Dentsply IH AB, org.nr 556051-8812

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för
år 2019 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Detta innebär att min (vår) granskning av hållbarhetsrapporten
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig
grund för vårt uttalande.
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Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Göteborg den 5 juni 2020
PricewaterhouseCoopers AB

Anders Magnussen
Auktoriserad revisor
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