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Ivaretagelse av arbeids- og 
menneskerettigheter i 
leverandørkjeden til 
sykehusene



2013: 
• Ikke tilgang til pass
• Ikke minstelønn
• Veldig varmt i produksjon
• Ekstrem overtid
2017:
• Tilgang til pass
• Regulert arbeidstid og minstelønn 
• Aircondition ved arbeidsstasjoner
2020:
• Tilbakebetaling av 

rekrutteringsavgifter

2013:
• Ekstrem overtid ikke tilgang til pass
• Ikke fokus på arbeidstakerrettigheter
2018:
• Viser beste praksis i arbeidet med 

arbeidstakerrettigheter
2019
• Tilbakebetaling rekrutteringsavgift

2012:
• Slavekontrakter og gjeldslaver
2015:
• Regulerte kontrakter og 

oppreising for gjeldslaveri
2016
• Tilbakebetaling rekrutteringsavgifter

2012:
• Diskriminerende kontrakter
2014:
• Regulerte kontrakter med mulighet for 

personlig utvikling i selskapet
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Norge 2020!
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STORTINGSMELDING 8

«Foretaksmøtet viste til Meld. St. 8 Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig 
verdiskaping (eierskapsmeldingen) hvor regjeringens forventninger til statlige selskaper 
framgår. Statens eierutøvelse skal bidra til å nå statens mål som eier på en bærekraftig og 
ansvarlig måte. Staten forventer blant annet at selskapene er ledende i sitt arbeid med 
ansvarlig virksomhet og gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente 
metoder for å identifisere og håndtere risikoen foretakets virksomhet påfører samfunn, 
mennesker, miljø, og klima»
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Krav til leverandør

- Etisk handel



1. Tvangsarbeid/  
slavearbeid

2. Fagorganisering og  
kollektive forhandlinger

3. Barnearbeid 4. Diskriminering

5. Brutal behandling 6. Helse, miljø  
og sikkerhet

7. Lønn 8. Arbeidstid

9. Regulære  
ansettelser

10. Marginaliserte  
befolkningsgrupper

11. Miljø
12. Korrupsjon
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9. Regulære  ansettelser

10. Marginaliserte  befolkningsgrupper

Kontrakter kun på engelsk

Urighuer i produksjon av 
smittevernutstyr



Bærekraftig  
forretningspraksis som  
respekterer
menneske- og  
arbeidstakerrettigheter,  
samfunn og miljø
er en forutsetning for å  
nå FNs bærekraftsmål.



Det hjelper!

http://etiskhandel.no/Artikler/11016.html
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http://etiskhandel.no/Artikler/11016.html
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Fire hovedområder

• Miljø og klima

• Arbeidslivskriminalitet og 
sosial dumping

• Etisk handel

• Antikorrupsjon og 
leverandørsamarbeid

Vå r t  a r b e i d  m e d  s a m f u n n s a n s v a r

Vårt oppdrag Vår strategi …oppnår vi gjennom

Sykehusinnkjøp HF er en betydelig aktør i norsk 
offentlig innkjøp og foretaket kan gjennom å sette 
krav til innovasjon, etikk og miljø i anskaffelsene 
bidra både til  produktutvikling
og bærekraftig produksjon. 

Gjennom innkjøpsarbeidet skal Sykehusinnkjøp være en 
pådriver for  bærekraftige anskaffelser, samt legge til rette for 
en balanse i leverandørmarkedet og påse at lover og 
retningslinjer overholdes. 

• Internt utviklingsarbeid
• Risikokartlegginger/aktsomhetsvurdering
• Leverandørsamarbeid
• Krav i anskaffelser
• Oppfølging
• Kommunikasjon



Ikke alt kan måles i penger…
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Takk for oppmerksomheten!


