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Stefna um samfélagslega ábyrgð 

Inngangur 

Ósar og dótturfélögin, Icepharma, LYFIS og Parlogis (hér eftir vísað til sem ''samstæðan''), eru félög á 

sviði heilsu og heilbrigðis þar sem þau gegna mikilvægu hlutverki. Samfélagsleg ábyrgð og sjálfbær 

þróun er stór hluti af því sem kallar á heildarsýn og langtímahugsun. Ósar og dótturfélögin hafa sett sér 

stefnu um samfélagslega ábyrgð sem tekur til samstæðunnar í heild. Stefnan er langtímaáætlun um 

hvernig samstæðan getur lagt sitt lóð á vogarskálarnar til betra og heilbrigðara samfélags og umhverfis, 

samhliða heilbrigðum og arðbærum rekstri.  

Stefnuyfirlýsing 

Samfélagsleg ábyrgð og sjálfbærni er stöðug vegferð og því setjum við okkur metnaðarfull en jafnframt 

raunhæf markmið til að ná árangri.  

Samstæðan vill eiga gott samstarf við hagsmunaaðila sína og skapa þeim virði með ákvörðunum sínum. 

Við leggjum áherslu á ábyrga stjórnun og rekstur þar sem samfélagsleg ábyrgð er höfð að leiðarljósi við 

ákvarðanatöku þegar kemur að mikilvægum málefnum. Samfélagsleg ábyrgð er þannig hluti af 

grunnrekstri samstæðunnar og við mat á árangri skal horft til þeirra áhrifa sem félögin hafa á samfélag 

sitt og umhverfi, auk arðsemi. 

Samstæðan sýnir samfélagslega ábyrgð í verki og setur sér skýr markmið.  Árlega er gefin út 

samfélagsskýrsla þar sem samstæðan styðst við UFS viðmið og leiðbeiningar Nasdaq á Íslandi til 

fyrirtækja um birtingu upplýsinga um samfélagsábyrgð. UFS mælikvarðarnir eru nýttir sem stuðningur 

og frammistöðuvísar við miðlun upplýsinga á gagnsæjan og samanburðarhæfan hátt. Í samræmi við 

leiðbeiningarnar er niðurstöðum samfélagsuppgjörs skipt upp í þrjá þætti, þ.e. umhverfis, félagslega 

þætti og stjórnarhætti. 

Stefna og markmið fyrirtækisins um samfélagslega ábyrgð eru aðgengileg öllum á vefsíðum félaganna. 

Fimm meginstoðir stefnu um samfélagslega ábyrgð og sjálfbæra þróun 

Stefna samstæðunnar um samfélagslega ábyrgð byggir á fimm meginstoðum. Stoðirnar móta áherslur 

félagsins ásamt því að móta þau lykilverkefni og markmið sem unnið er að hverju sinni. Meginstoðirnar 

fimm eru ekki innbyrðis háðar og ein stoð er ekki annarri mikilvægari. 
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SAMFÉLAG 

  

Ósar og dótturfélögin gegna mikilvægu hlutverki sem bakhjarl heilbrigðiskerfisins. Við 

sinnum daglega því hlutverki að koma lífsnauðsynlegum lyfjum, lækningatækjum og 

heilsueflandi vörum í réttar hendur á öruggan og ábyrgan hátt og starfsfólk sinnir 

mikilvægri ráðgjöf sem byggist á víðtækri þekkingu og reynslu. Þannig er samfélagsleg 

ábyrgð samofin tilgangi og markmiðum samstæðunnar.   

 

STJÓRNARHÆTTIR 
 

  

Starfsemi samstæðunnar varðar lög, reglugerðir og opinberu eftirliti sem kallar á vönduð 

vinnubrögð stjórnar, stjórnenda og starfsmanna í hvívetna.  Samstæðan tileinkar sér góða 

stjórnarhætti til að tryggja ábyrga hegðun og fyrirtækjamenningu. Lögð er rík áhersla á 

markvissa áhættustjórnun og öflugt innra eftirlit. 

 

HEILBRIGÐI 

  

Ósar og dótturfélögin leggja áherslu á heilsu og heilbrigði í starfsemi sinni, með það að 

markmiði að bæta lífsgæði og hag samfélagsins, jafnt neytenda og starfsfólks, og um leið 

hag samstæðunnar allrar.  

 

 

MANNAUÐUR 

  

Samstæðan leitast við að skapa öruggt og gott vinnuumhverfi á þann hátt að vinnan geti 

aukið lífsgæði starfsfólks. Lögð er áhersla á að skapa jákvætt og hvetjandi umhverfi þar 

sem samskipti einkennast af gagnkvæmri virðingu og samkennd. Á sama tíma berum við 

virðingu fyrir einkalífi starfsfólks og viljum stuðla að sveigjanlegu vinnuumhverfi sem gerir 

öllum kleift að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart heimili og fjölskyldu.  

 

UMHVERFI 

  

Samstæðan leitast við að greina og þekkja umhverfisleg áhrif starfseminnar og leitar 

stöðugt leiða til að minnka kolefnisspor sitt.  

 
 

 

Heimsmarkmið sem lögð eru til grundvallar 

Ósar leggur sérstaka áherslu á fjögur heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun sem lögð 

eru til grundvallar við stefnumörkun og markmiðasetningu til framtíðar. Valin markmið eru eftirfarandi:  
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Framkvæmd og gildissvið 

Stefna samstæðunnar um samfélagslega ábyrgð nær til móðurfélagsins auk dótturfélaga þess og skal 

vera leiðbeinandi fyrir þau. Stjórn félagsins og stjórnendur láta sig málaflokkinn varða og bera á honum 

ábyrgð. Markvisst er unnið að framfylgd stefnunnar innan samstæðunnar. Stefna um samfélagslega 

ábyrgð og árangursmat hennar er hluti af stefnumótun samstæðunnar. 

Endurskoðun 

Stefnu þessa skal endurskoða að lágmarki á 12 mánaða fresti. Uppfærða stefnu ber að kynna fyrir 

starfsfólki og öðrum hagsmunaaðilum eftir því sem við á.  

 

 

 

 


