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Ansvarig utgivare – ord från VD

Vygon är ett företag som verkar för att erbjuda produkter och tjänster, 
avsedda att förbättra patientens hälsa och livskvalitet. 

Vygon (Sweden) AB är ett förhållandevis litet bolag som hållbarhetsmässigt 
försöker bidra med vad vi kan, både lokalt och globalt. Att verka enligt FN:s 
grundprinciper (http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-
vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring) har varit och kommer att 
förbli vår ambition.

Som företag har vi policyer och rutiner på plats. Dessa säkerställer att vi 
kan arbeta effektivt och kommersiellt framgångsrikt. Det är emellertid våra 
värderingar och den kultur som vi har byggt runt våra dagliga aktiviteter, 
som ger vårt företag dess personlighet och som bidrar till att verksamheten 
kan drivas ansvarsfullt. I enlighet med alla hållbara företag ser vi vikten av 
att identifiera och nå mål. I denna rapport visar vi på vilka som är relevanta 
för oss och hur vi har valt att tackla dem.

Välkommen till vår tredje Hållbarhetsredovisning som baseras på 
kalenderår 2015/2016. Vygon redovisar sitt arbete med hållbarhetsfrågor 
baserat på GRI (Global Reporting Initiative). Redovisningen har inte 
genomgått någon extern oberoende granskning. 

Nästa hållbarhetsredovisning utkommer 2019.
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Mikael Hedström, 
VD
Vygon (Sweden) AB
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Vygon - vision

Vår vision är att vara en av de 
bästa samarbetspartners 
sjukvården kan ha. 

Våra produkter ska vara 
nytänkande, säkra, prisvärda 
och hålla hög kvalitet.

Användarna av våra produkter 
ska erbjudas rådgivning och 
utbildning utifrån sina behov.

Tillsammans för vi utvecklingen 
framåt med patienten i fokus.
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Vygon – en översikt

Bildades 1962 i 
Ecouen, 

Frankrike

2250
Anställda över hela 

världen

FördelningArbetskraftUrsprung

27 dotterbolag
79 distributörer
7 fabriker i Europa
1 fabrik i USA
1 fabrik i Colombia
1 fabrik i Mauritius
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Historia Vygon-koncernen
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Vygons dotterbolag och produktionsenheter 

7
www.vygon.se

Finland



Vygon (Sweden) AB och hållbarhetsansvar

Vygon (Sweden) AB är ett helägt dotterbolag till Vygon SA och bildades i Uppsala hösten 
1999. Sedan 2005 återfinns huvudkontor och lager i Skellefteå där 8 personer är 
anställda. Därutöver finns tre produktspecialister stationerade i Trelleborg, Göteborg 
och Stockholm.

Bolaget ansvarar även för de övriga nordiska länderna och i februari 2016 öppnades nytt 
dotterbolag i Finland – Vygon (Finland) OY.

Omsättningen i det svenska bolaget år 2016 var närmare 34 miljoner, en ökning med 
3,5% jämfört med 2015.

Företaget har kundavtal, direkt eller indirekt, med alla landsting i Sverige, inom ett eller 
flera produktområden.

Styrelsen i Vygon (Sweden) AB består av koncernchef Stéphane Regnault, BDM John 
Yates och nordisk VD Mikael Hedström.

Hållbarhetsarbetet är ett prioriterat område, då våra produkter och tjänster ska 
kvalitetssäkras i varje del. Vygon (Sweden) AB har en hållbarhetsstyrgrupp som arbetar 
för att säkerställa företagets tillväxt, samtidigt som ansvarsområden gällande 
hållbarhetsfrågor integreras och övrig personal medvetandegörs. Hållbarhetsgruppen 
består av VD, ekonomi & personalansvarig samt supply chain manager.
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Hållbar utveckling i Sverige
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Vygon har en plan för sitt hållbarhetsarbete:

Ta ansvar för de miljömässiga och samhälleliga konsekvenser som våra aktiviteter 
medför:

a) Värna om patientens och slutanvändarens hälsa genom att tillhandahålla säkra produkter

b) Stödja det lokala samhället 

c) Maximera återvinningen 

d) Minska förbrukningen av el & papper 

Sätta människan i fokus av organisationen:

a) Ta vara på varje enskild anställds kompetens och ge möjlighet till utveckling

b) Ha policyer och arbetsbeskrivningar på plats

c) Erbjuda en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor

www.vygon.se



Våra värderingar
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• Integritet – Alltsedan starten 1962 har ömsesidigt förtroende varit kärnan i Vygons 
verksamhet.

• Engagemang – Vi är stolta över att vara ett företag vars mål är att hjälpa 
sjukvårdspersonal i deras dagliga arbete.

• Öppenhet – Vi uppmuntrar till nya idéer och vår historik visar att vi har möjligheten 
att förverkliga dem.

• Utveckling – Hög kvalitet och excellens är en avgörande faktor inom hälsosektorn. 
Vygon fokuserar på innovation och kontinuerlig förbättring för att uppnå sina mål.

• Människan – Vi ser den enskilda individen i var och en av oss, med våra olikheter 
som en källa till styrka.



Ägare - Överblick Vygon SA

Sammansättning
Familjeägt stort företag

Omsättning
€316M 2016
> 81% från internationella 
affärer
> 5% av omsättningen 
återinvesteras i R&D

Immateriella rättigheter
183 patenter
(för produkter och  
processer)

Samarbeten
Vygon samarbetar med flera
sjukhus, inklusive Institut Curie, 
ett center för cancerforskning i 
Paris 

Nätverk
SNITEM Syndicat National 
de l’Industrie des 
Technologies Médicales
(Frankrikes Nationella
Organisation för Medicinsk
Teknisk Industri) 
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Våra intressenter
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Intressenter              Område av intresse                      Exempel på engagemang

Kunder

Anställda

Leverantörer

Samhället

• Kvalitet

• Varuflöde

• Kundservice

• Produktsupport

• Jämställdhet

• Utbildning & utveckling

• Arbetsmiljö

• Arbetsförhållanden

• Företagsprestation

• Hållbarhetskrav

• Arbetstillfällen

• Miljöpåverkan

• Välgörenhet

• Leveranssäkerhet

• Produktutbildning

• Anbud

• Hearings

• Mässor

• Hemsida

• Säljrepresentanter

• Interna möten

• Intranät

• Nyhetsbrev

• Hemsida

• Konferenser

• Utbildning

• Kommunikation

• Prao/Praktikanter

• Workshops

• Stötta föreningsliv

• Återvinning



Kundengagemang
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Förutom att leverera kvalitetssäkrade varor som hjälper svårt sjuka patienter, är vårt
uppdrag att hjälpa användarna i sitt dagliga arbete och tillföra produktkännedom.

• Utbildning kan ske i form av PICC-line dagar där vi har workshops tillsammans med 
inbjuden sjukvårdspersonal 

• Våra produktspecialister deltar i auskultering för att komma närmare slutanvändaren
och läsa av deras behov

• Vi finns representerade på Mässor & Utställningar som t ex SAMTIT, An/IVA

• Vi är medlem i SIS och bidrar med vår kompetens inom området enteral nutrition –
säkra kopplingar

• Via vår hemsida finner kunderna aktuell information, broschyrer och dokumentation



Kunden – när olyckan är framme
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I maj 2016 uppstod en brand i Vygon (Sweden) AB:s närliggande lokaler. Det resulterade i att 

majoriteten av varulagret blev rökskadat och sedermera skickades för destruktion. Vi befann 

oss i en force major situation.

Under ett par veckors tid kunde endast varor från närliggande länders sortiment levereras 

och ett frenetiskt arbete i att återställa lagret tog fart. I ett Skellefteå som har brist på 

lagerlokaler, eftersöktes lämpligt utrymme med ljus och lykta. När vi slutligen hittade ett 

passande alternativ blev lagerdelen kvar där hela sommaren.

I en period när det ”krisar” testas hela organisationen till fullo. Koncernledningen blev varse 

att det finns vissa brister att åtgärda. Den här gången var det ”tur i oturen” att händelsen 

drabbade ett förhållandevis litet dotterbolag, men inom produktserier där Sverige är stor 

konsument resulterade branden i långa leveransförseningar.

Vi är tacksamma att våra kunder visade stor förståelse och att vi fortfarande uppfattas som 

en god samarbetspartner.



Samhällsengagemang
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En av Vygon (Sweden) AB:s målsättningar har varit att hjälpa stadens ungdomar att 
få arbetslivserfarenhet. Under den här perioden har vi exempelvis tagit emot en 
PRAO-elev. 

När tillfälle ges prioriterar vi att de anställdas barn får möjlighet att jobba extra. Ett 
sådant tillfälle var när lagret skulle återställas efter branden 2016.

Tillsammans med Handelskammaren ingår vi i ett lokalt projekt, ”Trampolinen”, som 
handlar om att få högstadieelever att intressera sig för näringslivet inför kommande 
gymnasieval. En klass i årskurs 7 kopplas samman med ett företag och sedan följs de 
åt genom högstadiet. En gång per år besöker företaget skolan och klassen besöker 
årligen företaget. Syftet med projektet är att öka förståelsen mellan skola och 
näringsliv och att eleverna ska få en inblick i vilka olika yrken som kan finnas inom 
ett företag. Målet är att inspirera och förbereda eleverna inför sina framtida studie-
och yrkesval. 

.



Välgörenhet
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Som en del av vårt 
samhällsengagemang bidrar 
Vygon (Sweden) AB till 
organisationen Missing people, 
Barncancerfonden Norra samt 
innebandyföreningen Gamla Stan.

För att hjälpa behövande i andra delar 
av världen har vi skänkt produkter till 
andra länder, till exempel ett 
landsortssjukhus i Tanzania, där en 
svensk barnläkare volontär arbetat åt 
Läkarbanken.



Anställda – Vygon (Sweden) AB
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45,50%

54,50%

Könsfördelning

kvinnor män

Jämlikhet & Mångfald:

Vi följer en tydlig jämlikhetspolicy som 
visar att hos oss är alla välkomna och 
lika mycket värda. 

Åren 2015/2016 har inneburit ovanligt stor personalomsättning då 40% av tjänsterna 
har bytt anställd. 

En ny tjänst i form av en administratör inom supply chain har tillkommit.

Alla tjänster utom en är på heltid.

Inga tillbud eller olyckor har inträffat 2015/2016.

Alla anställda erbjuds årliga hälsoundersökningar samt gratis influensavaccinering.



Anställda - kompetensutveckling

De anställda inom varje företagsposition ges 
möjlighet till vidareutbildning. Under 
2015/2016 genomfördes till exempel 
truckutbildning, kurser inom offentlig 
upphandling och avtal, interna 
produktutbildningar både i Sverige och 
utomlands, utbildning i Frankrike inom nytt 
datasystem för supply chain m.m. 

Ett av produktchefens uppdrag är att ansvara 
för att alla anställda regelbundet utbildas i 
HLR och gemensamt får tid och möjlighet att 
öva. 

På huvudkontoret finns en hjärtstartare.
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Miljö

Vygon (Sweden) AB samarbetar med Ragn-Sells vad det gäller alla sorters avfall och 
återvinning. Vi har börjat återvinna pall-plast och använder mindre A4-papper.

Elförbrukningen var lägre 2016 än 2014 och 2015, men högre än 2013 (antalet anställda 
har ökat).

Vid införskaffning av nya tjänstebilar prioriteras miljövänligare alternativ.

I slutet av 2016 flyttades delar av lagret till Skåne, i ett försök att minska transporter 
upp och ner genom landet. Majoriteten av våra kunder är placerade i södra halvan av 
Sverige.

Många interna möten sker via Skype eller videokonferenser; allt för att
dra ner på resandet.

Anledningen till att mer kartong skickas på återvinning jämfört med föregående period 
(i stället för att återanvändas vid utfrakt), är att moderbolaget oftare levererar i stora 
kartonger av pallstorlek, som inte går att skicka vidare ut till slutkund.

05/02/2018
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Hållbarhetsstyrning - SE
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Kvalitet och ambitioner

Vygon-gruppen prioriterar kvalitet:

• Våra produkter ska vara enkla och säkra att använda

• Produktkvaliteten utvecklas ständigt genom pågående forskning. Material som 
tolereras bättre av kroppen och skyddar mot infektion, samt produkter som 
förhindrar felkopplingar eftersträvas. 

• Kvaliteten säkras genom strikta farmaceutiska tester

• Vygons ambition är att leverera latexfria och DEHP-fria produkter

• Vygon arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra  tillverkningsmetoderna

• Ambitionen är att producera produkter som är så miljövänliga som möjligt utan att 
riskera dess funktion

• Vygon strävar efter att endast använda underleverantörer som följer FN:s 
konventioner och regelbundna kontroller utförs

21
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Expertis från tillverkning till distribution
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Teknologi och expertis

• Vygons produkter är designade och utvecklade av företagets ingenjörer och tekniker.  
De tillverkas i någon av våra tio fabriker, i enlighet med produktstandarder ISO 9001 
och ISO 13485, samt miljöstandarden ISO 14001. 

23
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Produktområden i urval

www.vygon.se
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Enteral nutrition
Vygon är specialist inom medicinska produkter för enteral 
nutrition. I varunamnet nutrisafe2® (som i Sverige är ett 
välkänt säkerhetssystem inom nutrition), erbjuder vi ett
komplett och säkert sortiment passande för alla åldrar, med 
särskilt fokus på högriskpatienter som prematura barn och 
nyfödda.



Forts. Produktområden
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Neonatologi
Produkter avsedda för behandling av sjuka vuxna kan oftast inte 
användas till prematura barn och nyfödda. De kräver i stället 
specialdesignad medicins utrustning.

Vygons teknologi, expertis och erfarenhet inom detta område har 
gett oss ett världsomfattande positivt erkännande inom vår 
bransch. Vårt produktsortiment återfinns på alla neonatala 
avdelningar i Sverige.

www.vygon.se



Forts. Produktområden 
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Vuxen – och barnsjukvård
Svårt sjuka patienter riskerar att drabbas av en mängd olika
komplikationer. Vygon tillhandahåller olika produkter som minskar
risken för till exempel sepsis/infektioner. Under 2016 har
produkten bionector® blivit en allt viktigare del av sortimentet.

www.vygon.se



Strategi & utveckling
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Genom förvärv och genom att utveckla nya marknader strävar Vygon-

koncernen efter att fördubbla sin omsättning till 2022. För att nyttja interna 
resurser maximalt, har Vygon (Sweden ) AB fått uppdraget att konsolidera 
en Nordisk organisation, med huvudkontor i Skellefteå. För att möjliggöra 
detta introduceras ett gemensamt affärssystem under 2017/2018.

För att kunna erbjuda innovativa produkter som hjälper patienter till bättre 
hälsa, är Vygon-gruppens ambition att lansera en högpotential produkt vart 
tredje år.  I Sverige pågår arbetet att introducera nya produktområden, 
utveckla produktkännedom och komma slutanvändaren närmare.



Hållbarhetsmål för 2017/2018

• Fler regelbundna möten i hållbarhetsgruppen och noggrannare dokumentering, samt 
tydligare kommunikation till anställda utanför styrgruppen

• Effektivisera genom att implementera nytt nordiskt affärssystem och ett för 
koncernen gemensamt nytt system för forecast och inköp

• Implementera ett nytt elektroniskt system för reklamationshantering, ENNOV

• Utföra en kundundersökning gällande vår prestanda

• Ta fram en Verksamhetshandbok – målet är att ha en manual för respektive 
arbetsuppgift per funktion

• Revidera policyer

• Ha fokus på FN:s hållbarhetsmål och vad vi kan bidra med inom vår verksamhet

28
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Vygon (Sweden) AB 2015/2016

Kontaktuppgifter: Vygon (Sweden) AB, Högströmsgatan 16, 931 33 SKELLEFTEÅ
Tel: 0910-884 50, e-mail: info@vygon.se, order: order@vygon.se

Ansvarig för hållbarhetsredovisningen: Supply chain Manager Anette Hood
E-mail: anette.hood@vygon.se
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Appendix – GRI G4 Index
Indikator           Beskrivning                                                                                              Sida                                                                                   

Strategi och analys

G4-1                        Uttalande från VD / Introduktion                                                                                             3

Organisationsprofil

G4-3                        Organisationens namn                                                                                                         5

G4-4                        Varumärken, produkter och tjänster                                                                                           24-26

G4-5                        Huvudkontorets lokalisering                                                                                                  5

G4-6                        Verksamhetsländer                                                                                                            6                                                                            

G4-7                        Ägarstruktur och bolagsform                                                                                                  8, 11                                                                     

G4-8                        Marknader där organisationen är verksam                                                                                      7                                              

G4-9                        Organisationens storlek                                                                                                      5, 8                                                                           

G4-10                      Personal                                                                                                                     17-18                                                                       

G4-15                      Externa initiativ                                                                                                            23                                                  

Vygon (Sweden AB arbetar integrerat med hållbarhet i företagets affärsverksamhet, med respekt för mänskliga 
rättigheter, miljö och antikorruption.  Arbetet styrs av interna regelverk och internationella riktlinjer. Vi formulerar både
kvalitativa och kvantitativa mål, vilka följs upp årligen. Läs mer om våra prioriteringar 2017/2018 på sid 28. 

ISO 14001 – Vygon SA är miljöcertifierad enligt ISO 14001

05/02/2018 Quality and innovation in healthcare
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Forts GRI G4 Index

31

Aspekter och avgränsningar

G4-17 Omfattning av redovisningen                                                                               3   

G4-19 Redogörelse för väsentliga aspekter                                                                       21

Se kvalitet sid 21-23 samt GRI-index och kommentarer sid 30-35                                                                   

G4-20                      Påverkan internt                                                                                                             3, 8-9,11                                                                 

Redovisningen omfattar Vygon (Sweden) AB, men beskriver även moderbolaget Vygon SA:s verksamhet

G4-21 Påverkan externt                                                                                          .

Eventuella särskilda begränsningar beskrivs närmare under respektive indikator

G4-22 Effekter av förändringar från tidigare redovisningar                                                      17, 19-20                               

Första hållbarhetsredovisningen kom 2013, med en reviderad version 2014. Denna redovisning avser 2015/2016. Se sid 

20 för datasummeringstabell och jämförelser sid 17 och 19.

G4-23 Väsentliga förändringar från föregående redovisning                                                        3                             

Vygon (Sweden) AB redovisar som tidigare enligt GRI G4 nivå Core, vilket betyder att redovisningen inte har genomgått 

någon utomstående granskning.  För vidare jämförelser se datasummeringstabell sid 20.                                        



Specifika standardupplysningar
Kommunikation och intressenter

G4-24         Intressegrupper som organisationen har kontakt med                                                    11-12, 15-17

Kunder / Ägare / Medarbetare / Samhället

G4-25 Intressentgrupper                                                                                        11-12, 15-17                                                                                

Vygon (Sweden) AB:s marknadsföring styrs av våra affärsplaner och budget som godkänns och fastställs av 
moderbolaget varje år. Planering och uppföljning av specifika kundkontakter görs via vårt kundhjälpmedel CRM-
Super Office (byte av CRM sker under 2017).

G4-26 Samarbete och dialog                                                                                     13, 15, 19

Interna & externa möten, bolagsstämma, årsredovisning, hemsida, nyhetsbrev etc. 

G4-27 Viktiga frågor som identifierats                                                                         8-9, 13-14, 21, 28

Redovisningsprofil

G4-28 Redovisningsperiod                                                                                      3                                                                        

G4-29 Senaste redovisning                                                                                     20                                                                              

G4-30 Redovisningscykel                                                                                       3                                                                           

G4-31 Kontaktperson för redovisningen                                                                         29           

G4-32 Redovisningsnivå och GRI-index                                                                          3                                            

Vi följer GRI:s version GRI G4 och redovisar enligt nivå Core, vilket betyder att redovisningen inte har genomgått 
någon utomstående granskning. GRI-index redovisas på sid 30-31 och specifika standardupplysningar 32-35.
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Specifika standardupplysningar
Bolagsstyrning

G4-34 Styrning                                                                                                           3                                                                                    

Hållbarhetsgruppen består av VD, ekonomi & personalansvarig samt supply chain manager (men kommer att 
förändras under 2017). I ledningsgruppen ingår även produktchef.

Etik och integritet

G4-56 Organisationens värderingar, policys, uppförandekoder etc.                                                         5-6

Organisationens värderingar och koder framgår av vår(a): 

• Vision (sid 4)

• Affärsidé (sid 3)

• Värdegrund (sid 10)

• Policys (se hemsidan http://www.vygon.se/foretaget/csr-hallbarhetsutveckling/)

• Specifika standardupplysningar (sid 32-35)

Arbetssätt, styrning och uppföljning av väsentliga aspekter

G4-DMA Hållbarhetsstyrning                                                                                        20

33
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Specifika standardupplysningar
Forts Arbetssätt, styrning och uppföljning av väsentliga aspekter

G4-DMA Hållbarhetsstyrning                                                                                                20

Ekonomiska aspekter

Väsentliga aspekter ekonomiskt resultat

G4-EC1              Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde                                                                                 3

Se årsredovisning för mer detaljerad information

G4- Finansiell påverkan                                                                                                          11

G4-EC4              Totalresultat koncernen                                                                                                      11

Sociala aspekter

Delområde: arbetsförhållanden

Väsentliga aspekter-anställning

LA1                    Antal anställda och personalomsättning                                                                                      5 , 8, 17, 20

Väsentliga aspekter-hälsa och säkerhet i arbetet

LA6                    Arbetsrelaterade skador                                                                                                      17, 20
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Forts Specifika standardupplysningar

Delområde: mänskliga rättigheter

Väsentliga aspekter icke-diskriminering

LA1                    Sammansättning av styrelse                                                                                                   8

HR3                    Fall av diskriminering                                                                                                       17

Miljöaspekter

Väsentliga aspekter-energi

EN1                   Pappersförbrukning                                                                                                           20

EN6                   Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar                                                       19-20                                                                                                                        

Väsentliga aspekter-avfall

EN26                 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produktion & tjänster                                                             19

EN30                  Miljöpåverkan från transporter och resor                                                                                     19
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