Mediteq Forum - Medicinteknik för en
hållbar framtid
Mediteq Forum fördjupar sig i området hållbarhet och gästas
av Maria Berntsson, Manager EHS på Wellspect Healthcare
och Margareta Bergh, Hållbarhetsspecialist,
Hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten.
Hållbarhet är ett område som kommit mer och mer i fokus och
både förväntningar och krav ökar på att företag visar att de
har koll på ämnet.
-

-

Går det att kombinera hållbarhetsaspekter med
patientsäkerhet?
Vilka krav ställs i tex upphandlingar och vad förväntas
av aktörerna för att uppfylla dem?
Hur säkerställer man en hållbar leverantörskedja?
Hur kan ett hållbarhetsprojekt genomföras och vad
krävs för att få med sig en organisation. Vilka metoder
och arbetssätt kan användas?
Hur kan ekonomisk hållbarhet kombineras med miljöoch sociala hållbarhetsaspekter?
Hur undviker du ”greenwashing” och gör arbetet
konkret för alla medarbetare och kunder?

När: 18 november 2021 kl. 13.00-17.00
Plats: Digitalt
Anmälan: Klicka här för anmälan
13.00

Inledning och presentation av Mediteq Forum

13.15

Hållbarhet ur industrins perspektiv

14.15

Paus

14.30

Hållbarhet ur ett myndighetsperspektiv

15.30

Paus

15.45

Diskussion och frågor från deltagarna

16.15

Sammanfattning och utvärdering

Har du frågor inom ämnet, som du gärna vill diskutera eller få
svar på? Fyll i dem när du anmäler dig, tack!

Mediteq
Kanalstråket 1
SE-433 76 Jonsered, Sweden
+46 31 774 25 00
www.mediteq.se

Välkomna
Herman Fahlström, Facilitator, Mediteq Forum

Presentation av dagens gäster:
Maria Berntsson, Manager EHS, Wellspect
Maria är chef för EHS-avdelningen (Environment,
Health and Safety) på Wellspect och driver även
bolagets globala hållbarhetsarbete. I rollen
ansvarar hon för ledningssystemet för EHS och
hållbarhet samt ger övriga funktioner support inom
området, t.ex. vid produktutvecklingsprojekt och i
arbetet med att skapa en hållbar leverantörskedja.
Redan 2010, då Maria började på bolaget, var
hållbarhet viktigt och har de senaste åren fått
alltmer fokus och hon var delaktig i framtagandet
av bolagets nya strategi där hållbarhet är en vital
del. Sedan 2020 är Maria även medlem av Dentsply
Sironas globala kommitté för hållbarhet. Före sin
anställning på Wellspect jobbade hon med
säkerhet, hälsa och miljö i oljeindustrin och frågor
kring Corporate Social Responsibility. Maria har en
B.Sc. inom kemiteknik från Chalmers.
Margareta Bergh, Hållbarhetsspecialist, PhD
Farmaceutiska fakulteten. Margareta arbetar
sedan 2015 som Hållbarhetsspecialist på
Hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten.
Hon ansvarar för hållbarhetskriterier inom vård och
omsorg omfattande förbrukningsartiklar, utrustning
och läkemedel. Margareta är analytisk kemist i
grunden, gjorde sitt avhandlingsarbete inom
experimentell yrkesdermatologi på dåvarande
Arbetslivsinstitutet i samarbete med Karolinska
sjukhuset. Hon har arbetat inom läkemedelsindustri
i tidig forskningsfas och preklinisk fas under 15 år.
Innan sin nuvarande anställning på
Upphandlingsmyndigheten så arbetade hon med
kemikalie-och hållbarhetsfrågor kopplat till
upphandling och miljöprogram på centrala
hållbarhetsavdelningen inom Region Stockholm
respektive som övergripande miljösamordnare på
Södersjukhuset.
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