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Hva er Grønn kongress?

• nasjonal konferanse i kjølvannet av store 
internasjonale forskningskongresser
• oppsummering av forskningen 

• natur og klima som eget tema 

• arrangeres av klinikk for revmatologi, poliklinikk og 
forskning på Diakonhjemmet





Formål

▪ redusere våre klimagassutslipp

▪ tilgjengeliggjøre internasjonal forskning

▪ være en møteplass for forskere og helsepersonell

▪ øke kunnskap om og engasjement for miljø- og klima 

• bidra til adferdsendring; klimavennlige valg privat og på jobb



Innhold

▪ Revmatologi

• utvalgte forskere reiser på internasjonal kongress med oppdrag om å 

presentere det nye innen sitt felt på Grønn kongress

▪ Miljø og klima 

• innlegg fra fagperson

• gjennomgående fokus på miljø og klima gjennom dagen



Klimautfordringer til deltagerne ved påmelding





Film: Klimavalg i arbeidsdagen til klinikkleder 

Kjetil Bergsmark

https://youtu.be/NbXYDNvGcTA

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/NbXYDNvGcTA&data=04%7c01%7c%7c2e7adba7c7af407f3ca208d93369f714%7c84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7c1%7c0%7c637597352477598492%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c1000&sdata=9FeoJZaPHNTpCS/d9dhWqLAVv7DyfZy02lcmHVyihkw%3D&reserved=0


Strikket klær av garn kjøpt 

på gjenbruksbutikk

70 % av deltagerne hadde deltatt på klimautfordringene! 



Gave til deltagere og forelesere

Framtiden.no Framtiden.no



Innlegg om natur og klima

Dag Hessen, professor institutt for 

biovitenskap, UiO 
Julie Sørlie Paus-Knudsen, forsker, akvatisk biologi 

og toksikologi, UiO





To parallelle sesjoner tilpasset faglig interessefelt





«Grønn» lunsj før fellessesjon



Erfaringer

▪ 400 deltakere fra alle helseregioner



Evaluering: Faglig utbytte 

«Fantastisk gode foredragsholdere!»

«Virkelig nyttig å oppsummere EULAR for kollegaer i Norge. Et konsept som MÅ 
videreføres!»

«Forskningsresultater settes i en norsk kontekst, viktig for videre forskning og 
klinisk praksis her i Norge»

«Kunnskapen blir mer tilgjengelig for fler»



Evaluering: Miljø og klima

▪ reduksjon i CO2-utslipp 

▪ økt miljøbevissthet blant de ansatte

«Har fulgt opp flere tiltak fra Grønn kongress 

(kjøpestopp klær/elektronikk, reparert sko og 

klær, blitt inspirert til å lese om miljøvern og 

diskutert, spist mer vegetarmat)»

«Foredraget til Hessen var en oppvekker»

«Jeg meldte meg inn i Framtiden i våre hender»



Miljøgodkjent arrangement

• Klimakriterier

• planlegging og kommunikasjon

• innkjøp, mat og drikke

• avfall, energi, vannforbruk

• transport

• krav til konferanselokalet, 
leverandører og deltakere

• miljøopplæring av 
arrangementskomiteen

• Legenes klimaaksjon

• Fremtiden i våre hender



Rammeverk for miljø og bærekraft i 

spesialisthelsetjenesten

«Spesialisthelsetjenesten skal være ledende i sitt arbeid med miljø og 

bærekraft, og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift»

Konkretiserte mål: 



Kan Grønn kongress erstatte deltagelse på de 

internasjonale kongressene?

«Fikk faglig mer ut av en dag på Grønn kongress enn jeg fikk av tre hektiske 

dager på EULAR-kongressen»  -Deltager, Grønn kongress



▪ erstatter ikke alle aspekter ved å reise til utlandet

• internasjonal nettverksbygging

• drøfte fag og forskning med kollegaer fra andre land

• kulturopplevelser, arbeidsmiljø

▪ Grønn kongress har som mål å redusere antall reiser

• de som har størst behov reiser fremdeles 

Kan Grønn kongress erstatte deltagelse på de 

internasjonale kongressene?



En dråpe i havet som skaper ringer i vannet



Tusen takk! 


