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Til lesere av rapporten
Næringslivet har stor påvirkning på mennesker, samfunn og miljø og kan både bidra positivt til utvikling, men
også medvirke negativt og forårsake skade. Virksomheter har derfor også en nøkkelrolle i å oppnå FNs
bærekraftsmål. Alle selskaper, uavhengig av størrelse, er av norske myndigheter forventet å kartlegge, forebygge,
begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning samt rette opp skade for
mennesker, samfunn og miljø – såkalte aktsomhetsvurderinger (due diligence). Dette gjelder både næringsliv,
offentlig sektor og organisasjoner. Større virksomheter er fra og med 1.juli 2022, gjennom åpenhetsloven,
lovpålagt å utføre dette arbeidet og vise åpenhet om det ved å rapportere offentlig om arbeidet.

Medlemmer i Etisk handel Norge har forpliktet seg til å jobbe med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig
forretningspraksis. Til grunn for dette arbeidet ligger Etisk handel Norges prinsipper (vår code of conduct), som
dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd.

Malen for medlemsrapporten er utformet for at virksomheten skal vise åpenhet om sitt arbeid med ansvarlig
næringsliv og bærekraftig forretningspraksis, som beskrevet i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og
menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I rapporteringen skal det inngå
hvordan virksomheten arbeider med aktsomhetsvurderinger og beskrive hvilke utfordringer virksomheten står
overfor, hvilke tiltak som gjennomføres for å håndtere utfordringene samt fremdrift og resultater. Alle
medlemsrapportene gjøres offentlig tilgjengelig på Etisk handel Norges hjemmesider.

Heidi Furustøl 
Daglig leder 
Etisk handel Norge
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Aktsomhetsvurderinger
Denne rapporten er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs
modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Modellen har seks trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig
forretningspraksis. Å være god på aktsomhetsvurderinger betyr ikke at en virksomhet ikke har negativ
påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, men heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og
håndterer dette på best mulig måte i samråd med sine interessenter. Denne rapporten er delt inn i kapitler basert
på denne modellen.
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Forord av daglig leder
One of Medivatus´ founding principles is to always strive to make a positive difference; to do whatever possible
within our own sphere of influence, to improve things and be better. We are a small company, with big ambitions
and we have also committed to bigger goals: the UN´s Sustainable Development Goals (SDG´s). This set of 17
universal goals is "a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all by 2030". As in business, big
goals are better achieved when they are divided up into smaller more manageable parts, then clearly
communicated, understood and focused on by all stakeholders, the people who become genuinely committed to
achieving them. When the essence of sustainability and good business conduct are a part of a company´s make-
up, it can be a powerful instrument for positive change. That is why Medivatus has started working with Etisk
Handel Norway, creating our code of business conduct and operating with the seventeen Sustainable
Development Goals in mind.
We are in the healthcare business, an industry which has significant global connections and therefore a large
responsibility towards sustainable development. We import medical goods from all over the world, from many
different manufacturers. All of these manufacturers have suppliers themselves and the supply chain is often
long. And inevitably, it will include countries of origin where the principles for responsible business conduct,
based on UN and ILO conventions, are not always front and centre.
We source products for the public healthcare services who are able to directly influence the supply chain as
responsible purchasers, taking their global citizenship seriously. It only makes sense for us to dovetail with our
customers whose own commitment to sustainability and positive change is a priority. Simply put, we are
convinced that this link and common focus will enhance progress in ethical trade and best practice in a positive
way. We want to show that everyone in an organisation is responsible and can contribute, and that every
contribution, no matter how small or big, can have a positive impact on our planet leaving it in a better state for
the generations to come.

" Medivatus strives towards responsible business conduct that respects all
people, our society and our environment. We believe responsible business
conduct to be a prerequisite for sustainable development, meaning that
today’s generation should meet its own needs without compromising the
ability of future generations to meet theirs. "

Gareth Martin
CEO, Medivatus AS

Nøkkelinformasjon om bedriften og
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Nøkkelinformasjon om bedriften og
leverandørkjeden

Nøkkelinformasjon om bedriften

Navn på bedriften

Medivatus AS

Adresse hovedkontor

Tollbodgaten 22, 3113 Tønsberg

Viktigste merker, produkter og tjenester

Medical technologies and surgical devices

Beskrivelse av bedriftens struktur

The ultimate governing body is the Board of the Danish holding company with and independent non-executive
chairman, the CEO and the CFO. Both answer to the board and have the majority shareholding equally between
them, 76,8%.
The executive team consists of 3 executive directors, CFO, COO and CEO which run the business operations.
In Norway there are two employees, the CEO and a Sales Manager.
All support and administration, book-keeping, logistics is outsourced. It is a small and lean operation.

Omsetning i rapporteringsåret (NOK)

6 000 000

Antall ansatte

2

  |  Medivatus AS  |   5



Vesentlige organisatoriske endringer siden forrige rapportering

Yes. As discussed and explained in various conversations with Etisk Handel the past months, there have been
significant changes in the organisation recently that were finalized in April 2022.

In 2021, Medivatus AS encountered significant business challenges due to Covid-19 ramifications that required
us to pivot and seek investment. The alternative was to close all operations. The other director and co-founder
(one of only two) became severely ill and needed to retire from the operation, leaving full legal and operational
responsibility to one remaining employee (Gareth Martin). It was impossible to focus further on the Etisk Handel
project for 2021 until our future was secured with no resources whilst seeking investors. We were successful in
the latter and Validus Engros AS became our new owners as of April 6 2021.

The two companies are still separate entities, with the ambition to merge to one company before end of 2022.
Validus is part of a wider group of companies that are also working on common Corporate Social Responsibility
projects which we will use time to plug into appropriately and align with these. We have therefore devised a plan
of action to consolidate and organize ourselves in this regard, preparing for the next level.

Medivatus is strongly committed to its progress with Etisk Handel Norge.

Navn, tittel for kontaktperson for rapporten

Gareth Martin, CEO

E-post adresse for kontaktperson for rapporten

gm@medivatus.com
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Informasjon om leverandørkjeden

Generell beskrivelse av bedriftens innkjøpsmodell og leverandørkjede

Medivatus purchases medical devices from a number of countries where they are manufactured. We then import
these and sell to public hospitals (mainly) around Norway, Scandinavia and the UK.

Antall leverandører som bedriften har hatt kommersielle relasjoner med i rapporteringsåret

12

Kommentar til antall leverandører

This is approximate as it does vary somewhat, some are regular suppliers and some are one off's. We do market
ourselves as an in-sourcing specialist for medical devices so we have a high discovery rate of new potential
suppliers.

Type innkjøp/ leverandørforhold

We purchase exclusively from manufacturers of medical devices in countries outside Norway.

Liste over førsteleddsprodusenter per land

Tyrkia : 4

Frankrike : 1

Sør-Afrika : 1

Italia : 2

Tyskland : 3

Nederland : 1

Oppgi antall arbeidere hos førsteleddsprodusenter som bedriften har oversikt over, og hvor mange produsenter dette
er basert på.

Antall arbeidere

Helt/delvis egeneid
produksjon

0%

Innkjøp direkte fra
produsent

100%

Innkjøp via
agent/mellomledd/i
mportør/merkevarel

everandører

0%

Annet

0%

  |  Medivatus AS  |   7



Antall produsenter dette er basert på

Kommentar til antall arbeidere

We do not know many details about workers in our manufacturers or their suppliers. This is something we will
build in to our supplier questionnaire. Alos, we effectively have one customer in Norway when it comes to
procurement of medical devices. That is

Viktigste innsatsfaktorer/råvarer og geografi

Titanium Tyskland 
Frankrike 

Stainless steel Tyskland 
Frankrike 

Polyethylene USA

PEEK Nederland

Carbon Fibre Tyrkia

Er virksomheten leverandør til offentlig sektor?

Ja
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Mål og fremdrift

MÅL OG FREMDRIFT I RAPPORTERINGSÅRET

1

Mål :
Include pertinent questions in a supplier questionnaire to do due diligence on existing and
prospective suppliers.

Status :
This has been done. Includes separate sections on Employee and workers' wellbeing, and
compliance of products according to REACH, and also Recycling status of packaging

2

Mål : Communicate and instill the values represented here to the other employees.

Status : Executed. 1 employee.

3

Mål : Fine tune the code of business conduct and publish on a new website.

Status : Work in progress. 2022.

4

Mål :

Status :

MÅL FOR KOMMENDE ÅR

1

Our goal for 2022 is to board approve our own business policy in line with EHN and publish on the website.

2

Establish a project management office of internal stakeholders to be trained on EHN and to take the project
forward.

3

Communicate to the organisation and initiate due diligence to clarify way forward, develop a plan with clear
roles and responsibilities.

4

Initiate plan for suppliers and other appropriate business associates, starting with communication of our
guidelines for cooperation in line with EHN's declaration of principles.
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1

Forankring av bærekraft i
virksomheten
Forankring av ansvarlighet knyttet til bærekraftig forretningspraksis i
virksomheten handler om å ha strategier, planer, relevante policyer* og
retningslinjer for aktsomhetsvurderinger som er vedtatt av ledelsen. Disse
bør omfatte hele virksomheten, samt virksomhetens leverandørkjede og
forretningsforbindelser. Effektive styringssystemer for implementering er en
forutsetning for å lykkes, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger bør være
en integrert del av virksomhetens forretningsdrift. Tydelige forventninger fra
toppledelsen, samt tydelig plassering av ansvar innad i virksomheten for
implementering av de ulike delene av aktsomhetsvurderinger er viktig. Alle
involverte må vite hva de skal gjøre. Åpenhet om forpliktelser virksomheten
har til seg selv, utfordringer de står overfor og hvordan dette håndteres, er
vesentlig.



1.A Policy* for egen virksomhet

1.A.1 Lenke til offentlig tilgjengelig policy for egen virksomhet

1.A.2 Hva sier bedriften offentlig om sine forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn og miljø?

Medivatus skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: gjøre egne
risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik
påvirkning.

1.A.3 Hvordan er policy for egen virksomhet blitt utviklet og forankret?
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1.B Organisering og internkommunikasjon

1.B.1 Hvordan er arbeidet med aktsomhetsvurderinger organisert i bedriften, og hvorfor?

1.B.2 Hvordan blir betydningen av virksomhetens aktsomhetsvurderinger konkretisert og tydeliggjort for de ansatte
gjennom stillingsbeskrivelse, arbeidsoppgaver og incentivordninger?

1.B.3 Hvordan sikres det at relevante ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre arbeidet med
aktsomhetsvurderinger?
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1.C. Planer og ressurser

1.C.1 Hvordan er virksomhetens forpliktelser til å respektere mennesker, samfunn og miljø forankret i virksomhetens
strategier og handlingsplaner?

1.C.2 Hvordan følges virksomhetens strategier og planer for å være ansvarlig og bærekraftig opp av ledelse og styre?
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1.D Partnerskap og samarbeid med forretningsforbindelser, spesielt
leverandører

1.D.1 Hvordan tydeliggjør virksomheten viktigheten av ansvarlighet og bærekraft i møte med forretningspartnere,
spesielt i leverandørkjeden?

Indikator

Andel av bedriftens leverandører som har akseptert retningslinjer for leverandører
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1.E Erfaringer og endringer

1.E.1 Hvilke erfaringer har virksomheten gjort seg om arbeidet med bærekraftig forretningspraksis i
rapporteringsåret, og hva har endret seg som et resultat av dette?
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2 Fastsette fokus for rapporten

Kartlegging av virksomhetens
påvirkning på mennesker,
samfunn og miljø
Kartlegging handler om å identifisere virksomhetens risiko for, og faktiske
negative påvirkning eller skade på mennesker, samfunn og miljø, inkludert i
leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser. Det handler om å først
danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere mest vesentlige
risikoområder for grundigere kartlegging og håndtering av funn. Hvordan
virksomheten er involvert i eventuell negativ påvirkning på mennesker,
samfunn og miljø, er sentralt for å avgjøre riktig respons og tiltak. Involvering
av interessenter, spesielt påvirkede parter, er sentralt i kartleggingsarbeidet,
så vel som i tiltak for å håndtere utfordringene på en god måte.



2.A Kartlegging og prioritering

PRIORITERT NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE FOR MENNESKER, SAMFUNN OG MILJØ

Å prioritere en eller flere risikoområder på bakgrunn av alvorlighetsgrad, betyr ikke at noen risiko er viktigere
enn andre, eller at virksomheter ikke gjør noen med annen risiko, men at det som har størst negativ påvirkning
prioriteres først. Kartlegging og prioritering er en kontinuerlig prosess.

2.A.1 List opp virksomhetens prioriterte risiko for negativ påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø.

Prioritert negativ påvirkning / skade Relatert tema Geografi

BEGRUNNELSE FOR HVORFOR DISSE UTFORDRINGENE ER PRIORITERT SOM MEST VESENTLIGE
FOR MENNESKER, SAMFUNN OG MILJØ

2.A.2 Beskriv kort virksomhetens rutiner for kartlegging og identifisering av risiko og vis til hvordan den negative
påvirkningen/skaden ble identifisert og prioritert i denne perioden. Beskriv hvordan informasjon ble hentet inn, hvilke
kilder som er benyttet og hvilke interessenter som er involvert/dere har snakket med. Beskriv videre også om det er
identifisert områder eller tema hvor det er manglende informasjon for å danne seg et helhetlig bilde, og hvordan dere
planlegger å gå frem for å få mer informasjon/håndtere dette.

ANNEN NEGATIV PÅVIRKNING/SKADE

2.A.3 Beskriv annen negativ påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø som ble identifisert i kartleggingen i
egen virksomhet, leverandørkjeden eller hos forretningsforbindelser i rapporteringsåret og hvordan disse er håndtert.
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3 Håndtering av prioritert påvirkning

Stanse, forebygge eller redusere
negativ påvirkning
Stanse, forebygge eller redusere handler om å håndtere funn fra
kartleggingen på en god måte. Virksomhetens mest vesentlige negative
påvirkning på mennesker, samfunn og miljø prioriteres først. Dette betyr ikke
at annen risiko er uvesentlig eller at det ikke håndteres. Hvordan
virksomheten er involvert, er sentralt for å treffe riktige tiltak. Faktisk negativ
påvirkning/skade som virksomheten forårsaker eller bidrar til må stanses,
forebygges og reduseres. Virksomheter som er direkte forbundet med negativ
påvirkning må bruke sin innflytelse til å få forretningsforbindelser (f.eks.
leverandører) til å stanse, forebygge og redusere dette. Dette innebærer å
utvikle og iverksettes planer og rutiner for å håndtere risiko, og kan kreve
endringer i egne policyer og styringssystemer. Virksomheters vellykkede
håndtering av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø er et
avgjørende bidrag til FNs bærekraftsmål.



3.A Stanse, forebygge eller redusere

3.A.1 Legg til mål, status på fremdrift, og beskriv tiltak dere har iverksatt for å håndtere virksomhetens prioriterte
negative påvirkning/skade på mennesker, samfunn og miljø

Prioritert negativ
påvirkning/skade

Overordnet mål :

Status :

Mål i rapporteringsaret :

Utforte tiltak og begrunnelse :
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Tverrgående tiltak for å håndtere negativ påvirkning/skade:

Beskriv virksomhetens tverrgående tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning/ skade på
mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden

3.B.1 Reduksjon av miljø- og klimafotavtrykk

3.B.2 Tilpasning av egen innkjøpspraksis (sourcing)

3.B.3 Valg av produkter og sertifiseringer

3.B.4 Støtte aktivt opp om fri fagorganisering og kollektive forhandlinger, eller der lovverket ikke tillater dette, støtte
aktivt opp om andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon

3.B.5 Bidrag til utvikling, kompetanseheving og opplæring internt og av leverandører og arbeidere i leverandørkjeden

3.B.6 Annen relevant informasjon for hvordan dere arbeider med å redusere, forhindre og håndtere negativ
innvirkning på mennesker, samfunn og miljø.
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4

Overvåking av gjennomføring og
resultater
Overvåkning av gjennomføring og resultater handler om å måle effekten av
systematikken og eget arbeid i hvert trinn i aktsomhetsvurderingene, og viser
hvorvidt virksomheten gjør gode aktsomhetsvurderinger. Virksomheten må
ha systematikk og rutiner på plass for å kunne fange opp og kritisk vurdere
egne konklusjoner, prioriteringer og tiltak som er gjort som en del av
aktsomhetsvurderinger. Eksempelvis: Er kartlegging og prioritering av mest
negativ påvirkning gjort på en faglig god og troverdig måte, og som
reflekterer de faktiske forholdene? Virker tiltakene for å stanse, forebygge
og/eller redusere virksomhetens negative påvirkning/skade etter hensikten?
Er skade gjenopprettet der det er relevant? Dette kan gjelde tiltak
virksomheten gjør selv og som utføres av eller i samarbeid med andre.
Erfaringene virksomheten gjør seg med arbeidet med aktsomhetsvurderinger
brukes for å forbedre prosesser og resultater i fremtiden.



4.A Overvåkning og evaluering

4.A.1 Beskriv hvem som har ansvar for å overvåke effekten av tiltak iverksatt for å håndtere virksomhetens
vesentlige risiko for skade/negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og hvordan overvåkningen
gjennomføres i praksis

4.A.2 Beskriv hvordan dere sannsynliggjør at virksomhetens tiltak for å identifisere, forebygge og redusere negativ
påvirkning faktisk fungerer
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5

Kommunikasjon av hvordan
negativ påvirkning/skade er
håndtert
Forutsetningen for god ekstern kommunikasjon om arbeidet knyttet til
virksomheters aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis er
at den bygger på konkrete aktiviteter og resultater. Virksomheter skal
kommunisere offentlig om relevante styringsdokumentet knyttet til
aktsomhetsvurderinger, eksempelvis policyer, retningslinjer, prosesser og
aktiviteter knyttet til å identifisere og håndtere bedriftens faktiske og
potensielle negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.
Kommunikasjonen bør inkludere hvordan risikoen er avdekket og håndtert,
samt hvilke effekter man oppnådde av tiltakene/aktivitetene. Etter
åpenhetslovens §4 skal virksomheter som er omfattet årlig offentliggjøre en
redegjørelse for aktsomhetsvurderinger.



5.A. Kommunisere eksternt

5.A.1 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer med berørte interessenter om håndteringen av negativ
påvirkning/skade

5.A.2 Beskriv hvordan virksomheten kommuniserer offentlig rundt eget arbeid med kartlegging og håndtering av
negativ påvirkning/skade
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6

Gjenoppretting der dette er
påkrevd
Når en virksomhet har identifisert at den har forårsaket eller bidratt til skade
på mennesker eller samfunn, håndteres skaden gjennom å sørge for
gjenoppretting, eller samarbeide om gjenoppretting. Gjenoppretting kan
innebære økonomisk erstatning eller kompensasjon, en offentlig beklagelse,
eller at skaden på annet vis rettes opp. Det handler også om å sørge for tilgang
til klageordninger for arbeidere og/eller lokalsamfunn slik at de kan få sin sak
hørt og håndtert.



6.A Gjenoppretting

6.A.1 Beskriv virksomhetens policy for gjenoppretting ved negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø

Beskriv eventuelle tilfeller av gjenoppretting i rapporteringsperioden
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6.B Tilgang til mekanismer for gjenoppretting

6.B.1 Beskriv hva selskapet gjør for å sikre at påvirkede arbeidere og lokalsamfunn har tilgang til effektive
mekanismer for gjenoppretting, når det er aktuelt
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Kontaktinformasjon:

Medivatus AS 

Gareth Martin, CEO

gm@medivatus.com

etiskhandel.no

http://etiskhandel.no
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