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Bakgrund
ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och
offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial.
Verksamheten kännetecknas av kunddriven innovation och attityden att ingenting är omöjligt.
Att vara leverantör/intressent till ApoEx är att vara en del av vår organisation för att uppfylla vår vision med “vårdens
nöjdaste kunder”. En nöjd kund är en förutsättning för fortsatt förtroende. ApoEx arbetar dagligen med att säkra att våra
leveranser av produkter och tjänster motsvarar kundernas förväntan. För att det ska vara möjligt är det viktigt att även
intressenter till ApoEx känner till hur vi arbetar med kvalitet & miljö. Vårt mål är att alla som praktiskt arbetar med ApoEx
ska vara medvetna om vad som är viktigt för oss och vår kund.

ApoEx kvalitets- och miljöarbete
Som en aktör inom hälso- och sjukvården arbetar ApoEx efter regler från Socialstyrelsen såväl som ISO om att ha ett
ledningssystem för kvalitet och miljö som gör att vi kan planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten. För ApoEx innebär det att vi har skriftliga rutiner och arbetssätt som gör att varje medarbetare vet vad
den har för ansvar, hur man gör och vad vi gör om något går fel på vägen. Det innebär att vi har rutiner om bl.a:
-

Hur vi arbetar med läkemedelsförsörjning, tillverkning och beredning av läkemedel, farmaceutiska tjänster och
IT-tjänster

-

Hur vi arbetar med avvikelsehantering, egeninspektion och förbättringar/förändringar

-

Miljörutiner t ex avfallshantering

-

Kritiska incidenter och säkerhet

För leverantörer/intressenter till ApoEx delar vi gärna med oss av de rutiner som berör aktuellt område. Kontakt tas med
avtalsansvarig eller lokal driftchef.
Inom ApoEx är en hög säkerhetskultur viktig. Det innebär att vi alltid vill få återkoppling om något inte fungerar enligt
avtal, något oförutsett har skett eller att något inte blivit som planerat. Våra leveranser avser patientkritisk verksamhet.
Om ApoEx inte kan leverera varor eller tjänster som planerat kan det påverkar vårdens planering för en enskild patient
eller djur/djurägare. Bara vi får kännedom så är ingenting omöjligt att lösa. Avvikelser hanteras utifrån principen “Fråga
varför - inte vem?
För att minimera påverkan på miljön inriktar vi oss på följande betydande miljöaspekter:
-

Transporter

-

Tjänsteresor

-

Kunskap inom miljöområdet
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Så här beskriver vi vår kvalitetspolicy:

Så här beskriver vi vår miljöpolicy:

