
Inbjudan
Tema: Så kan ändrad hantering och bruk av 
läkemedel bidra till minskad klimatpåverkan

Sveriges regioner och landsting är idag väl framme för att

bedriva en hälso- och sjukvårdsverksamhet med så

begränsad miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Klimat- och

miljörelevant upphandling från central nivå samt lokala

initiativ har haft konkret effekt på mängden koldioxid-

ekvivalenta gaser som produceras.

I policy- och styrdokument beskrivs miljömål samt hur dessa

ska uppnås. Bland annat lyfts läkemedels miljöeffekt fram

som en fråga som bör hanteras. Däremot saknas tydliga

skrivningar och riktlinjer för hur ett läkemedels hantering och

bruk ska värderas ur ett miljö- och klimatperspektiv. En

nyligen presenterad studie visar att exempelvis byte från

drivgasinhalator vid behandling av astma och KOL till en mer

klimatvänlig pulverinhalator kan innebära minskade utsläpp

på motsvarande 200-400 kg koldioxidekvivalenter gaser per

person och år. Det motsvarar en flygresa Göteborg-Aten tur

och retur. Med uppskattningsvis 142 000 personer som lider

av astma i Västra Götaland kan alltså klimateffekten bli

betydande.

Syftet med ett rundabordssamtal med experter från

sjukvården, representanter från Västra Götalandsregionens

klimatarbete och politiska beslutfattare är att öka

medvetenheten om klimataspekten kring användningen av

inhalerade läkemedel. Det samtalas även om vilka åtgärder

som är nödvändiga och genomförbara för att minska den

klimatpåverkan som läkemedels bruk och hantering innebär.

Utgångspunkt för samtalet är data presenterad vid Svenska

Lungkongressen i Stockholm i april 2019 (poster bifogas), om

hur ändrad hantering och bruk av läkemedel kan bidra till

minskad klimatpåverkan.

Referens: SCB, Nationellt vårdprogram för KOL, LMV, ICAO.
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Så hanterar vi kundrelationen Senast uppdaterat: 2018-05-28. 

GlaxoSmithKline och företagen i vår koncern respekterar din integritet och lägger stor vikt vid hur dina personuppgifter 

hanteras. Vi vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter. I sekretessmeddelandet 

beskriver vi exakt hur vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Läs mer om hur vi använder 

och skyddar dina uppgifter, och om dina rättigheter, genom att klicka på länken Personuppgiftspolicy i HCP-portalen: 

privacy.gsk.com/sv-se/HCP.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig? 

Vi samlar bl.a. in följande personuppgifter om dig: namn, e-postadress och postadress, telefonnummer, önskat kontaktsätt 

samt, yrkesmässig information (till exempel utbildning, yrke/tjänst/befattning, sjukhus, medicinsk inriktning och 

läkarlegitimationsnummer eller ID-nummer).

Vad gör vi med dina personuppgifter? 

Vi använder dina personuppgifter för att förse dig med information om våra produkter och tjänster, för att bedriva vår 

verksamhet och hantera vår interaktion med dig, såväl offline (t.ex. via möten med våra medicinska säljare eller medicinska 

forskningsrepresentanter, callcenter och post) som online (t.ex. via e-post och webbplatser). Vi använder också dina 

personuppgifter för att lära oss mer om din praktik, dina åsikter, intressen och önskemål (t.ex. genom dataanalys), så att vi kan 

anpassa våra tjänster och interaktioner med dig. Det kan bl.a. handla om att:

a. ta reda på vilka ämnen vi tror kan vara intressanta för dig och genomföra marknadsföringsaktiviteter som att skicka 

direktreklam till dig, om du har samtyckt till det (där lagen så kräver),

b. genomföra affärsundersökningar och marknadsstudier, 

c. rapportera incidenter och produktklagomål, 

d. förse dig med information om våra forskningsprojekt, behandlingsområden och säkerhetsinformation,

e. besvara dina förfrågningar om att få information eller produktprover eller beställa våra produkter (där lagen så tillåter), 

f. ge dig tillgång till våra resurser, inklusive utbildningsprogram och material som du kan använda med dina patienter i 

enlighet med gällande lagar och bestämmelser, 

g. genomföra projekt tillsammans med dig, till exempel akademiska och vetenskapliga evenemang och program, 

h. hitta och engagera vetenskapliga experter och ledare, 

i. ge oss möjlighet att uppfylla våra lagstadgade åtaganden när det gäller rapportering av ekonomiska resultat, granskning 

av våra program för att uppnå regelefterlevnad och godkänd säkerhet samt bedriva vår dagliga verksamhet, och

j. eventuella andra syften som vi vid tillfälle kan komma att meddela dig. 

Vi kan också komma att använda dina uppgifter för att kontrollera om du har rätt att delta i projekt som vi sponsrar eller stöder 

på annat sätt (exempelvis kliniska prövningar och konsulttjänster) och, när du är inblandad, hantera kliniska, epidemiologiska 

och resultatbaserade forskningsstudier. 

Samkörning av dina uppgifter 

Genom vår interaktion med dig kan vi lära oss mer om din praktik och dina intressen. I syfte att anpassa våra tjänster och 

interaktioner med dig samkör vi de uppgifter vi får om dig via nätet eller genom våra möten och samtal med dig med 

professionell information om dig från andra källor. Exempel på sådana källor kan vara externa källor till 

sjukvårdsleverantörsinformation (bland annat offentliga källor) och företag som arbetar med sociala medier. 

Spridning av dina uppgifter Vi kan komma att sprida dina personuppgifter till andra företag i GSK-koncernen. Dessutom kan 

det hända att våra betrodda leverantörer har begränsad tillgång till dina uppgifter som en del i den tjänst de tillhandahåller till 

oss – till exempel våra IT-leverantörer som Veeva, som levererar CRM-plattformen, och Salesforce.com, som förser oss med 

molntjänster. 

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

GlaxoSmithKline AB, Box 519, 169 29 Solna är dataansvarig för dina personuppgifter. Vår dataskyddsombud kan kontaktas via 

se.cpa@gsk.com. 

GSK kontaktinformation

Vänligen adressera dina frågor, kommentarer och förfrågningar avseende denna Personuppgiftspolicy till din lokala GSK-enhet 

genom att använda nedanstående kontaktinformation. Om du kontaktar oss, vänligen ange namnet på hemsidan som du har 

besökt, samt hur vi kan kontakta dig. För att kontakta GSK i Sverige, ring +46-8 638 93 00. 

Kontaktinformation till övriga GSK-bolag finner du på http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.
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