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Oppsummering 
Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet har vurdert innføring av miljøledelse og 
miljøsertifisering av norske helseforetak. I rapport datert april 2010 blir det tilrådd at alle 
helseforetakene implementerer standardiserte miljøstyringssystemer, og at det blir satt mål om 
at helseforetakene blir miljøsertifiserte innen utgangen av 2014. 
 
Prosjektet vil utarbeide en detaljert gjennomføringsplan som også vil omtale mer detaljert 
organisering av et samlet gjennomføringsprosjekt, blant annet med oppstart av piloter. 
Gjennomføringsplanen vil bli innarbeidet som del av sluttrapporten fra prosjektet. 
Sluttrapporten vil foreligge i desember 2010.  
 
Fakta 
Helse- og omsorgsdepartementet ba i føretaksmøtet i januar 2009 om at de regionale 
helseforetakene i samarbeid skulle gjøre en vurdering av om helseforetakene i landet bør bli 
miljøsertifiserte. Frist for levering av rapport ble satt til 1. juni 2010. På bakgrunn av 
forespørsel fra Helse Vest RHF har Helse- og omsorgsdepartementet forlenget fristen til 1. 
oktober 2010. Begrunnelsen for å be om forlenget frist var at de regionale helseforetakene 
ønsket å forelegge rapporten for helseforetakene til uttalelse, før den ble oversendt 
departementet.  
 
Arbeidet med vurdering av miljøsertifisering har siden våren 2009 blitt organisert som et 
delprosjekt under det nasjonale miljø- og klimaprosjektet. Dette er et samarbeidsprosjekt som 
er etablert på tvers av regionene, og som har i oppgave å arbeide med miljø- og klimatiltak i 
spesialisthelsetjenesten generelt. Prosjektet er ledet av Helse Vest RHF og er organisert med 
AD-møte (adm. direktører i RHF-ene) som styringsgruppe.  
 
Styringsgruppen behandlet endelig rapport i møte, den 27. september 2010. Med bakgrunn i 
tidsfristen som ble satt for avlevering av rapporten og ønske om å forankre arbeidet i 
helseforetakene, har det ikke vært mulig å rekke styrebehandling av saken før fristen for 
oversending til departementet. I oversendelsesbrevet til departementet, den 30. september 
2010 er det derfor tatt forbehold med hensyn til resultatet av behandlingen av saken i de 
regionale styrene. Det blir fremmet likelydende sak i alle de fire RHF-styrene, og det er 
opplyst til departementet at vedtakene vil bli ettersendt.   
 
Kommentar  
Spesialisthelsetjenesten har gjennom sin virksomhet betydelig innvirkning på det ytre miljø. 
Det er i dag en klar forventning om at spesialisthelsetjenesten tar samfunnsansvar og setter 
inn tiltak som på en effektiv måte reduserer miljøpåvirkningen. Den kartleggingen som ble 
gjennomført i regi av de regionale helseforetakene i 2008, viste at tiltakene som 



helseforetakene hittil har gjort, bare har gitt moderat effekt, og at det nå er behov for en mer 
helhetlig og samordnet innsats. 
 
Oppdraget for prosjektgruppen har vært å vurdere miljøsertifisering som virkemiddel for en 
vellykket implementering av miljøledelse. Miljøsertifisering er et virkemiddel som i stadig 
større utstrekning blir brukt i både private og offentlige bedrifter nasjonalt og internasjonalt, 
og prosjektgruppen har som del av sitt arbeid blant annet hentet inn erfaringer fra sertifiserte 
helseforetak/sykehus i Norge og Sverige. Erfaringene er entydig gode. I rapporten blir det 
framhevet at bevisst satsing på miljøledelse og sertifisering har flere positive effekter som 
styrket omdømme og reduserte driftskostnader over tid. Videre blir det trukket frem at det er 
motiverende for de ansatte at sertifisering sikrer revisjoner gjennomført av en ekstern 
tredjepart. På den måten blir miljø og miljøledelse satt tydelig på dagsorden, og en får et mer 
forpliktende forhold til dette arbeidet. 
 
Rapporten er delt inn i tre hoveddeler. Del 1 inneholder nødvendig bakgrunnsinformasjon 
samt en kort generell omtale av miljøledelse og miljøstandarder. I tillegg blir det gjort rede for 
erfaringer fra norske og svenske sykehus.  
 
I del 2 blir det fokusert på fordeler ved innføring av miljøledelse og fordeler med sertifisering. 
Dessuten blir det gitt en omtale av økonomiske konsekvenser og organisering samt viktige 
forutsetninger for å kunne lykkes.  
 
Avslutningsvis i del 3 kommer prosjektgruppens oppsummering og anbefalinger.  
 
I rapporten blir det anbefalt at alle helseforetak implementerer standardiserte 
miljøstyringssystemer, og at det blir satt mål om at helseforetakene blir miljøsertifiserte innen 
utgangen av 2014. En slik storstilt gjennomføring av felles tiltak for alle helseforetak vil 
representere et positivt løft både i forhold til de ansatte, men også i forhold til omverdenen. 
Spesialisthelsetjenesten vil på denne måten vise vilje og styrke til å gjennomføre tiltak som 
kan dokumentere en bedre miljøprestasjon og god helseforebygging.  
 
Styringsgruppen har gitt sin tilslutning til dette. Høringsuttalene fra helseforetakene gir også i 
all hovedsak uttrykk for en positiv innstilling til gjennomføring av en slik 
sertifiseringsprosess. Flere av helseforetakene understreker likevel at tidsfristen som blir satt 
for gjennomføring av sertifiseringsprosessen må være realistisk og ta rimelig hensyn til lokale 
forhold. Styringsgruppen har i sin avsluttende behandling av rapporten holdt fast ved 
målsettingen om sertifisering innen utgangen av 2014, men likevel slik at hver region må stå 
fritt til å legge en realistisk gjennomførings- og handlingsplan.  
 
Som vedlegg til rapporten følger en grov skisse som viser hvordan prosjektgruppen ser for seg 
at miljøstyring og sertifisering av helseforetakene kan gjennomføres innen utgangen av 2014.  
 
Styringsgruppen har bedt om at prosjektet utarbeider et mer detaljert utkast til 
gjennomføringsplan som også vil omtale den nærmere organisering av 
gjennomføringsprosjektet, blant annet med oppstart av piloter. Gjennomføringsplanen vil bli 
innarbeidet som del av sluttrapporten fra hovedprosjektet. Sluttrapporten vil foreligge i 
desember 2010. 
 



Når det gjelder økonomiske konsekvenser knyttet til miljøsertifisering, har vi i Norge ikke 
annen erfaring å bygge på innenfor spesialisthelsetjenesten enn de tre 
sykehusene/helseforetakene som helt eller delvis er sertifiserte. Tall fra disse virksomhetene 
viser at det ikke er veldig store kostnader knyttet til selve sertifiseringen. Grovt sett kan en 
påregne at kostnadene knyttet til selve sertifiseringen vil bli på om lag kr. 100,- pr. ansatt i 
årlige utgifter. Dersom alle helseforetakene i landet blir miljøsertifisert, vil dette samlet 
representere ca. 12 mill kroner årlig (120 000 ansatte). En legger til grunn at kostnadene kan 
bli redusert, dersom alle helseforetakene går sammen om en koordinert prosess.  
  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret slutter seg til anbefalingene i rapporten ”Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering 
av spesialisthelsetjenesten”. 
 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten,  
  rapport datert april 2010 fra prosjektgruppa Miljø- og klimatiltak i  
  spesialisthelsetjenesten 
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Del 1. Bakgrunn, miljøledelse og miljøstandarder, erfaringer 
 

1. Bakgrunn 
Helseforetakene ble i 2005 pålagt å implementere Grønn stat som er et enkelt 
miljøledelsessystem. Kartleggingen av miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten som ble 
gjennomført i 2008, viste at implementering av Grønn stat var mangelfull ved de fleste 
helseforetakene. Lav etterspørsel og oppfølging er en vesentlig grunn til at implementering av 
Grønn stat i helseforetakene ikke har vært noen suksess.  

I foretaksprotokollene til de regionale helseforetakene for 2009 pkt. 6.1. om oppfølging av 
miljøpolitikken uttales følgende i fjerde kulepunkt: 
Foretaksmøtet bad om at de regionale helseforetakene i samarbeid vurderer hvorvidt 

helseforetakene bør miljøsertifiseres. Rapport med vurderinger og anbefalinger oversendes 

Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. juni 2010. 

 

For øvrig inneholder punkt 6.1. i foretaksprotokollene om miljøpolitikken et punkt hvor de 
regionale helseforetakene blir bedt om å videreføre arbeidet med å nå de nasjonale miljø- og 
klimamålene med utgangspunkt i anbefalingene som ligger i rapporten som ble levert til 
Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober 2008. Dette arbeidet skal ifølge 
foretaksprotokollene organiseres som et samarbeidsprosjekt mellom de regionale 
helseforetakene. Arbeidet med spørsmålet om miljøsertifisering er lagt inn som del av 
mandatet til dette prosjektet.  
 
Samarbeidsprosjektet er organisert med RHF/AD- møtet som styringsgruppe og en 
prosjektgruppe som består av representanter fra hvert av de regionale helseforetakene, noen 
utvalgte helseforetak, samt representanter for tillitsvalgte og vernetjenesten. Prosjektgruppen 
ledes av Helse Vest RHF.  
 
Miljøledelse og miljøsertifisering må sees i sammenheng. Foreliggende rapport vedrørende 
disse temaene er en delleveranse fra samarbeidsprosjektet. 
 
Som del av oppgavene til samarbeidsprosjektet, har det blitt opprettet et nasjonalt miljø- og 
klimaforum. Dette forumet ble opprettet våren 2009 og har fungert som referansegruppe i 
arbeidet med denne rapporten.  
 

2. Innledning 
Norge står foran store utfordringer når det gjelder å redusere utslipp av miljø og 
helseskadelige stoffer og klimagasser. Norge har målsetning om å redusere 
klimagassutslippene med 30 % i forhold til1990- nivået innen 2020 og norske bedrifter og 
organisasjoner må ta sin del av denne reduksjonen hvis dette målet skal kunne nås.  

Samlet setter spesialisthelsetjenesten et stort ”miljøfotspor”. Det samlede energiforbruket var i 
2008 ca. 1600GwH, noe som tilsvarer 75.000 husstander. Samlet avfallsmengde i 2008 var 
35.000 tonn.  I tillegg medfører virksomheten betydelig transport av ansatte, pasienter, 
pårørende og leverandører av varer og tjenester.  
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Hvis helseforetakene skal ivareta sitt samfunnsansvar og redusere sin miljøbelastning, må 
man gripe fatt i tiltak med beviselig effekt og på den måten redusere negativ påvirkning på 
folkehelsen. Dette er et viktig moment for spesialisthelsetjenesten som har som oppgave å 
forebygge helseskade, lindre sykdom og gjøre folk friske.  
 
Oppdraget for denne delen av prosjektet har vært å vurdere miljøsertifisering som virkemiddel 
for at implementering av miljøledelse blir vellykket og at spesialisthelsetjenesten dermed 
oppfyller sitt samfunnsansvar. Miljøsertifisering er et virkemiddel som i stadig større 
utstrekning blir brukt i både private og offentlige bedrifter internasjonalt. Prosjektgruppen har 
innhentet erfaring fra sertifiserte helseforetak i Norge og Sverige. Dessuten har gruppen 
arrangert seminar i regi av Miljø- og klimaforum i spesialisthelsetjenesten. Der ble det hentet 
inn ekstern ekspertise på temaer som miljøledelse og sertifisering og forumet har fått debattert 
temaet godt. Dette har medvirket til å danne grunnlaget for konklusjon og anbefaling i denne 
rapporten.  
  

3. Miljøledelse  
Miljøledelse innebærer at virksomheten styrer hvordan aktivitetene, produktene og tjenestene 
påvirker det ytre miljø og at det er samsvar mellom den vedtatte miljøpolitikken og de 
miljømål som de har satt.  
 
Et eksempel på miljøledelse er først å skaffe en oversikt over hvordan organisasjonen påvirker 
det ytre miljø ved å gjennomføre kartlegging av miljøaspektene, det vil si hvilke faktorer i 
driften som påvirker miljøet negativt. Det betyr at en kartlegger alt som kommer inn til 
bedriften som energi, leveranser, transport av personer og vannforbruk. Deretter kartlegges 
utslipp som skjer i forbindelse med selve driften og det som slippes ut til jord, luft, vann som 
avfall, kloakk, utslipp fra forbrenning m.m.  

Miljøaspektene vektes etter hvor stor påvirkning de har på miljøet, og det lages en oversikt 
over de viktigste påvirkningsfaktorene som organisasjonen vil ha en forbedring på de 
kommende tre årene.  

Virksomheten lager på bakgrunn av kartleggingen en overordnet miljøpolitikk som viser i 
hvilken retning en ønsker å gå når det gjelder ytre miljø. Ut fra de viktigste miljøaspektene og 
miljøpolitikken settes det opp overordnede miljømål. En handlingsplan med delmål for å 
oppnå målene utarbeides. 

For å redusere påvirkning på ytre miljø etableres det rutiner innen avfallshåndtering, 
kjemikaliehåndtering, miljøkriterier ved innkjøp, ENØK osv. Det lages også 
beredskapsrutiner for uhell som måtte oppstå slik at det tas hensyn til ytre miljø. 

Avvikshåndtering er viktig i miljøledelse. Det er av stor betydning at avvik rapporteres og 
følges opp for å hindre at nye avvik skal oppstå. 

Revisjon av miljøledelsessystemet må gjennomføres hvis en skal ha en kontinuerlig 
forbedring. I løpet av en tre års periode skal man kunne ha gjennomgått alle sider av driften i 
organisasjonen. 
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4. Miljøstandarder  
 
ISO 14001 
ISO 14000-serien er en internasjonal standard for miljøstyring. Den har mange likhetstrekk 
med kvalitetsstandarden ISO 9000-serien og er bygget opp etter de samme prinsippene. En 
rekke bedrifter og organisasjoner verden over har implementert miljøledelse og blitt sertifisert 
etter 14001 standarden.  

Noe av hensikten med miljøstandarden er at standardisering av miljøstyringssystem skal 
kunne aksepteres på tvers av landegrenser og godtas som et bevis på organisasjonens 
miljøprofil. ISO 14001 er en standard som er gjenstand for tredjeparts sertifisering, de andre 
standardene i 14000 serien er kun retningslinjer. Omfanget til ISO 14001 beskrives på 
følgende måte: Denne standarden spesifiserer krav til miljøstyringssystem for å gjøre det 

mulig for en organisasjon å formulere en politikk og et mål som tar hensyn til lovbestemte 

krav og informasjon om betydelige miljøpåvirkninger. Det gjelder for miljøaspekter som en 

organisasjon kan styre og som det kan forventes at organisasjonen har innvirkning på. 

Standarden som sådan spesifiserer ikke bestemte kriterier for miljøprestasjon. 

Grønn Stat 
Alle statlige virksomheter er pålagt å implementere Grønn stat. Dette er en enkel miljøledelse 
som fokuserer på avfall, innkjøp, energi og transport. Det er ikke satt spesielle krav til 
miljøprestasjon, men det er utarbeidet fire indikatorer som det skal rapporteres på. Det er ikke 
mulig å bli sertifisert etter Grønn stat.  

 

5. Erfaringer fra norske sykehus  
I alt tre norske sykehus har erfaring med miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden. 

Dette er:  

- St. Olavs Hospital HF ved avdeling for allmenn teknikk 
- Helse Bergen HF ved drift/teknisk divisjon 
- Sykehuset Innlandet HF ved divisjon Kongsvinger sykehus. Her er hele sykehuset 

unntagen psykiatrisk divisjon sertifisert.  
 
Ved disse sykehusene har miljøvennlig drift vært på dagsorden i mange år. Ved St. Olavs 
Hospital og Kongsvinger sykehus har miljøsertifisering kommet som et supplement til 
kvalitetssertifisering etter ISO 9001- standarden. Erfaring viser at om en er sertifisert etter 
ISO 9001, er mye på plass for 14001- standarden og det kreves ikke så mye ekstra arbeid for å 
bli miljøsertifisert. Ved Kongsvinger sykehus og St. Olavs Hospital gjør de felles revisjon for 
9001 og 14001.  Dette reduserer utgifter til miljøsertifisering.  

Det har for alle de tre sykehusene vært noen utfordringer med implementering av miljøledelse 
og sertifisering. Den største utfordringen har vært å endre holdningene til de ansatte. Det er 
ofte små forandringer i måten å utføre arbeidet på som kan få store positive effekter på 
bedriftens forhold til ytre miljø.  

Ved alle de tre sykehusene har en viktig suksessfaktor vært at miljøledelse har vært forankret i 
ledelsen. Engasjerte ledere er en viktig forutsetning for at dette skal lykkes. Miljøledelse må 
være på dagsorden og bli etterspurt av øverste ledelse.  
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Ekstern revisor 
Alle de tre sykehusene er av den oppfatning at det er tvilsomt om de hadde klart å nå de 
resultatene de har gjort uten en ekstern revisor. Den eksterne revisjonen fører også til at en får 
fokus på nye sider ved miljøarbeidet. Dette medfører at prestasjonen kan øke ytterligere. 

Fra St. Olavs Hospital opplyses det at miljøsertifiseringen har hevet divisjonens omdømme på 
sykehuset. Divisjonen har fått et kvalitets og miljøstempel som utelukkende har positiv effekt. 
Divisjonen blir sett på som mer profesjonell enn tidligere. 

Det er også en erfaring at man får enklere dialog med myndighetene når virksomheten er 
sertifisert (eksempelvis DSB og SFT). 

I Helse Bergen fremheves det at implementering av miljøstyringssystem og fokus på miljø har 
ført til at en har fått fokus på å redusere restavfallsmengde, energiforbruket og antall flyreiser. 
Dette fører til reduserte kostnader. Det framheves at tredjeparts sertifisering har vært viktig 
for å nå disse målene.  

 

6. Erfaringer fra Sverige 
I Sverige har en i lengre tid arbeidet systematisk med miljøarbeid ved sykehusene. 
Miljøledelse er implementert i utstrakt grad og det er etter hvert blitt mer vanlig at sykehus er 
miljøsertifisert enn at de ikke er det. De store sykehusene som Karolinska i Stockholm og 
Lunds universitetsykehus er miljøsertifisert. Erfaringene med miljøledelse og 
miljøsertifisering derfra er gode. Hvis man klarer å implementere systemet godt så får en igjen 
fornøyde medarbeidere med stort engasjement for dette arbeidet.  
 
Positive effekter 
Det rapporteres også herfra at man har fått økonomiske gevinster ved redusert energiforbruk 
og mindre utgifter til avfallshåndtering. Satsning på miljøvennlig transport og bruk av 
video/telefonkonferanser har gitt mindre utgifter til transport.  

En annen positiv effekt som nevnes er at man til enhver tid har oversikt over gjeldende lov- 
og regelverk og myndighetskrav på området og kan tilpasse seg nye og endrete krav i rimelig 
tid og forbygge miljøovertredelser og negativt fokus på omdømmekritiske områder. 

 
Politisk vedtak 
Noe av suksessen i Skåne og Stockholm ved implementeringen av miljøledelse, mener man 
har å gjøre med at det ble gjort politiske vedtak på at sykehusene skal miljøsertifiseres. Dette 
forplikter sykehusene til å følge opp arbeidet med miljøledelse.  

Sertifisering også i Sverige 
De svenske sykehusene oppgir at en ved tredjeparts sertifisering holder fokuset på 
miljøarbeidet oppe og en oppnår en kontinuerlig forbedring av arbeidet. Selve sertifikatet 
betyr at organisasjonen er en seriøs aktør som tar på alvor miljø og klimaproblematikken.  
Som helsevirksomheter er de opptatt av at et godt ytre miljø er en forutsetning for god helse 
for befolkningen og sykehuset i Lund er for eksempel veldig tydelige på at de vil gjøre sitt til 
at miljøet ikke forringes for befolkningen, med andre ord fremme helseforebygging. 
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Del 2. Fordeler, økonomiske konsekvenser og 
forutsetninger for å lykkes 
 

1. Fordeler ved innføring av miljøledelse. 
I virksomheter i Norge er det i dag et alminnelig ønske om å utvise samfunnsansvar og bidra 
til en bærekraftig utvikling ved å belaste det ytre miljøet minst mulig. Moderne virksomheter 
ønsker å gjøre dette på en styrt og dokumentert måte og innfører derfor miljøledelse. Når 
miljøledelse er etablert og kan dokumenteres, blir dette benyttet aktivt i profileringen av 
virksomheten utad, for eksempel i presentasjoner av virksomhetens etikk og verdigrunnlag, 
årsrapport og i kommunikasjonen for øvrig mot eksterne aktører. Virksomheter som har 
oppnådd et godt omdømme på miljøsiden gir også inntrykk av å stå for kvalitet i en videre 
sammenheng og dette har en tillitskapende virkning i forhold til kunder og brukere.  
 
Omdømme 
Virksomheter som ikke har innført miljøledelse og ikke kan dokumentere styringssystem og 
resultater på miljøområdet, er mer utsatt for negativt mediefokus, for eksempel i forbindelse 
med miljøuhell som oppstår eller ved at media retter søkelyset mot dårlig miljøprestasjon 
generelt i virksomheten. Slike oppslag i media er egnet til å svekke omdømmet til 
virksomheten.  Virksomheter som etablerer miljøledelse reduserer risikoen for at uhell oppstår 
og dermed også risikoen for å påføre omgivelsene forurensing med påfølgende tap av 
omdømme. Dersom uhell og skade på miljøet likevel oppstår, kan virksomheter som har 
etablert miljøledelse dokumentere at de har styringssystem som også omfatter miljøområdet. 
Da er man bedre rustet til å møte mediefokuset på en konstruktiv måte.  

Redusere kostnader 
I dag satser virksomheter på miljøledelse også ut i fra et ønske om å redusere kostnader. 
Kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonene, som for eksempel utstrakt grad av 
kildesortering og gjenvinning, sparer ikke bare miljøet, men medfører også reduserte 
kostnader til avfallsbehandling og levering av avfall. Restavfall er dyrt å levere og en 
reduksjon i denne fraksjonen gir reduserte kostnader. 

Satsing på reduksjon i energiforbruket og satsing på fornybare energikilder vil i tillegg til 
miljøgevinst også gi en økonomisk gevinst. Det samme er tilfelle på innkjøpssiden. Ved å 
anskaffe mer holdbare produkter, riktig mengde og produkter uten farlige egenskaper når de 
skal håndteres som avfall, oppnås både miljøgevinst og økonomisk gevinst. 
 
På transportsiden vil satsing på videokonferanser og telefonkonferanser som erstatning for 
reiser medføre økonomiske besparelser i tillegg til reduksjonen av miljøbelastningen. 
 
Innføring av miljøledelse skal ikke innebære en administrativ ekstrabelastning ved at nok et 
system må håndteres i tillegg til de øvrige ledelsessystemer ved virksomheten. 
Miljøstyringssystemet er tilrettelagt for å integreres i de eksisterende ledelsessystemer. Dette 
gir ledelsen en bedre kommunikasjon med andre interessenter i miljøspørsmål, både internt i 
virksomheten og mot andre helseforetak og i forhold til eksterne aktører som myndigheter og 
avtaleparter, fordi man har et dokumentert datagrunnlag på miljøområdet. 
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2. Fordeler forbundet med sertifisering av miljøstyringssystemet. 
Sertifisering av miljøstyringssystemet innebærer at det blir gjennomført en tredjeparts 
revisjon av systemet. En ekstern part gjennomgår systemet og setter fokus på forhold som må 
forbedres for å oppnå sertifisering. Det blir også pekt på andre forbedringer som kan gjøres 
for å høyne miljøprestasjonen ytterligere. Alle de tre sykehusene i Norge som i dag er 
miljøsertifiserte samt erfaringene prosjektgruppen innhentet i Sverige fremhever at 
sertifisering av miljøstyringssystemet og tredjeparts revisjon har vært helt avgjørende for en 
vellykket implementering av miljøledelse. 
 
På systemsiden bør også nevnes at sertifisering innebærer at virksomheten til enhver tid er 
oppdatert på- og har en samlet oversikt over gjeldende lov- og forskriftskrav på miljøområdet 
og de endringer som kommer. På den måten kan man ligge i forkant i arbeidet med å tilpasse 
seg nye regelkrav. Sertifisering av miljøstyringssystemet kan ha en oppdragende effekt i 
forhold til andre systemer som virksomheten benytter. I så måte kan sertifisering av ett system 
bidra til at det blir økt fokus på og sammenligning mot andre system med påfølgende 
kvalitetsløft for disse. Videre kan nevnes at forenkling kan være en slik oppdragende effekt av 
sertifiseringen. Jevnlige revisjoner av systemet gjennomført av ekstern tredjepart og 
påfølgende oppgradering, resulterer i at det er fokus på  hva som er relevante og nødvendige 
rutiner i systemet. Dette har utvilsomt en oppdragende effekt på systemsiden utover det 
systemet som er gjenstand for sertifisering. 
 
På systemsiden bør også fremheves at en konsekvens av den kvalitetssikringen av systemet 
som følger av sertifiseringen, er at systemet åpner for økt sporbarhet både i form av revisjoner 
og gjennom behandling av avvik.    
 
Ekstern revisor 
Det framstår som klart motiverende for virksomhetens ansatte at revisjoner blir gjennomført 
av en ekstern tredjepart. På denne måten blir miljø og miljøledelse satt på dagsorden på en 
tydeligere og mer obligatorisk måte og medarbeiderne er forberedt på at styringssystemet blir 
gjennomgått og kritisk vurdert av en uavhengig instans. Selve sertifikatet er et synlig bevis på 
at virksomheten tar på alvor sitt samfunnsansvar med å redusere påvirkningen på det ytre 
miljøet og at den har fokus på kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen.  

Ressurser 
Helseforetakene ble pålagt å etablere miljøledelse (Grønn Stat) allerede i 2005, men 
kartleggingen fra 2008 viser at det ikke er mange helseforetak som har lykkes med dette. Det 
bør nå være en prioritert oppgave å få styringssystemene for miljøledelse på plass. Den totale 
arbeidssituasjonen ved helseforetakene er imidlertid slik at det er vanskelig å frigjøre den 
lederkapasitet som er nødvendig for å etablere miljøledelse. Om man velger å sertifisere 
styringssystemet vil det føre til en styrt prosess mot rapporteringsmål. Lederressursene og 
lederengasjementet i virksomheten, som er en kritisk faktor for å lykkes, kan da styres inn mot 
utvalgte områder hvor lederfokus er en nøkkelfaktor. 

Sertifisering av miljøstyringssystemene ved norske helseforetak innebærer at det skal 
gjennomføres en likeartet prosess for hele spesialisthelsetjenesten. Dette kan medføre 
forenklinger og rasjonalisering i form av fellessamlinger, erfaringsoverføring, bruk av felles 
kompetansepersonell og felles faggrupper, metodeutvikling på tvers m.v. Utfordringen blir å 
organisere dette arbeidet på en god måte på tvers av helseforetakene i landet. Dette forutsetter 
etter prosjektgruppens vurdering at man også i denne fasen har en nasjonal prosjektgruppe 
som organiserer dette.   
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3. Økonomiske konsekvenser forbundet med miljøsertifisering 
Tall fra de tre sykehusene som er sertifisert i dag viser at det ikke er de veldig store 
kostnadene forbundet med selve sertifiseringen. Sertifiseringsselskapene som det finnes flere 
av i Norge varierer noe i pris men gjennomsnittlig koster det rundt 100 kroner per ansatt per 
år.  
 
Helse Bergen 
Utgifter til sertifisering og årlig oppfølging beløper seg til ca. 70 000 kroner for divisjonen 
som er sertifisert (800 ansatte). I tillegg ca. et årsverk som rådgiver i implementeringstiden. 
Det er vanskelig foreløpig å estimere hvor mye miljøkoordinatorene ved samtlige avdelinger 
har brukt av tid, men antagelig vil 1-5% av arbeidstiden gå med til miljøarbeidet. Dette vil 
variere fra avdeling til avdeling alt ettersom hvor betydelige miljøaspekt de har. 
 
St. Olavs Hospital 
Utgifter til sertifisering og oppfølging av miljøledelsessystemet er ikke helt klart. En 
miljørådgiver ansatt i om lag et år under oppbygging av systemet og under selve 
sertifiseringen. I dag ivaretas arbeidet av medarbeidere i divisjonen. Det utføres årlig interne 
revisjoner som utføres av medarbeidere på alle avdelingene. Hvor mye arbeidstid dette tar er 
ikke estimert. 

 
Kongsvinger 
Utgifter til miljøsertifisering har vært liten. Dette på grunn av at sykehuset var sertifisert etter 
9001- standarden og at 14001 kommer på toppen av dette. En har felles revisjon av de to 
systemene noe som fører til liten økning i pris. Totalt koster det 60-70 000 årlig for 
revisjonene. 

 
Totale kostnader  
Om alle helseforetak i landet skulle bli miljøsertifisert, ville utgiftene til selve sertifiseringen 
komme på rundt 12 millioner kroner (120 000 ansatte) årlig. En må imidlertid regne med at 
kostnadene kan reduseres om en i fellesskap skulle gå inn for sertifisering. En annen fordel 
ved at en i fellesskap går inn for å implementere miljøledelse og sertifisering, er at en i denne 
prosessen vil kunne dra veksler på hverandres arbeid og bruke færre ressurser for å komme i 
mål med prosessen. Dette kan man for eksempel gjøre ved å utarbeide felles maler for 
implementering av miljøledelse og dermed forenkle arbeidet og  redusere kostnader og 
tidsbruk betraktelig. Hvis man antar at ekstern sertifisering øker mulighetene for å få til en 
god miljøledelse i alle helseforetak, bør man også kunne sette kostnaden ved å bli sertifisert 
opp mot det omdømmemessige for helsesektoren.  

 

4. Organisering av arbeidet med implementering av miljøledelse og 
sertifisering 
For å kunne utvikle et miljøstyringssystem og implementere systemet må det settes inn 
ressurser. Dette kan gjøres ved frikjøp og skolering av egne ansatte eller kjøpe seg tjenester 
gjennom å leie inn konsulent til implementeringen er gjennomført. Ved de tre sykehusene i 
Norge som har implementert ISO 14001 har en valgt forskjellige modeller. Ved Kongsvinger 
og ved Helse Bergen HF har en valgt å bruke egne ansatte som er skolert til oppgaven mens 
en ved St. Olavs Hospital leide inn konsulent.  
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Det er viktig at vedkommende som skal utarbeide og implementere systemet rapporterer høyt 
opp i systemet. På den måten har en direkte linje til ledelsen som må være godt orientert om 
fremdriften i arbeidet. Som poengtert av de tre sykehusene som er sertifisert, så er forankring i 
ledelsen helt avgjørende for å lykkes. Dette viser også erfaringer fra Sverige.  
 
Når man skal implementere miljøledelse er det også viktig å få hele organisasjonen med seg 
slik at alle er bevisst viktigheten av dette arbeidet. Dette kan gjøres ved at det nedsettes en 
arbeidsgruppe bestående av medarbeidere som har kompetanse innenfor viktige områder som 
avfallshåndtering, energi, innkjøp, transport, yrkeshygiene osv. Disse må være støttespillere 
til den som er ansatt for å utarbeide miljøledelsesystemet og implementere dette. Viktig er det 
også at arbeidet følges opp ute på hver avdeling. I Helse Bergen HF har en valgt å opprette 
miljøkoordinatorer ved hver avdeling som skal bistå lederen i dette arbeidet. 
Miljøkoordinatorene skal gjøre dette ved siden av sin faste jobb, men får frigjort noe tid til å 
følge dette opp. Miljøkoordinatorene følges opp ved direkte kontakt til den som har ansvar for 
implementering, og ved samlinger en gang eller to i året. 
 

5. Viktige forutsetninger for å lykkes 
For å lykkes med en god implementering av miljøledelse og sertifisering av helseforetak viser 
all erfaring at det er avgjørende at arbeidet er godt forankret i toppledelsen. Har man en 
ledelse som er engasjert i temaet, er mye av grunnlaget for suksess lagt. En viktig forutsetning 
i Sverige har vært at politikere har engasjert seg i dette spørsmålet og at det foreligger 
politiske vedtak om at sykehusene skal innføre miljøledelse og bevise sin miljøprestasjon 
gjennom miljøsertifisering. Tydelige overordnede krav, forventinger og oppfølging til den 
norske spesialisthelsetjenesten vil utvilsomt være en suksessfaktor for å få dette til i Norge.  

Kommunikasjon 
Helseforetakets miljøpolicy og visjon for miljøarbeidet må være godt kjent blant ansatte og 
forholdene må legges til rette for at alle kan opptre mest mulig miljøvennlig gjennom sin 
arbeidsdag. Dette oppnår en ved god kommunikasjon, klare og tydelig rutiner og 
retningslinjer for miljøhensyn ved de ulike sidene av driften og ikke minst positiv holdning til 
å opptre mest mulig miljøvennlig. Ofte er det kun en liten bevisstgjøring som skal til for å 
føre til endringer som utgjør betydelige positive effekter for miljøet. 



 11 

 

Del 3. Oppsummering og anbefalinger fra prosjektgruppen. 
Prosjektgruppen anbefaler at spesialisthelsetjenesten tar grep for å styrke miljø- og 
klimasatsingen. Som eier av den statlige sykehusvirksomheten har man rådighet over en 
samlet virksomhet som i sum påvirker miljøet i ikke ubetydelig grad. Det er derfor en del av 
det samfunnsvar spesialisthelsetjenesten har i dag å sette i verk tiltak for å redusere 
miljøpåvirkningen. 
 
Det går frem av rapporten innledningsvis at det enkle systemet for miljøledelse som 
helseforetakene ble pålagt i 2005 gjennom innføringen av ”Grønn Stat”, ikke er tilstrekkelig 
til å forbedre miljøprestasjonen. Skal man makte å dokumentere resultater på miljøsiden og 
dessuten bli i stand til å dokumentere kontinuerlig utvikling av miljøprestasjonen, må man 
etablere et standardisert miljøstyringssystem. For å lykkes med implementeringen av 
miljøstyringssystemet og videreutviklingen av dette i virksomheten, er det en åpenbar fordel 
at miljøstyringssystemet sertifiseres etter ISO 14001-standarden. Da oppnår man fordelene 
forbundet med tredjeparts revisjon som innebærer at en ekstern aktør med faste tidsintervaller 
følger opp resultatene i miljøstyringen og gir tilbakemeldinger. Dette påtrykket viser seg å 
være av stor verdi, særlig i den innledende fasen. 
 
Anbefaling 
Prosjektgruppen anbefaler derfor at samtlige helseforetak implementerer standardisert 
miljøstyringssystem og at det fastsettes en målsetting om at systemet sertifiseres etter 14001-
standarden innen utgangen av 2014. En slik storstilt gjennomføring av felles tiltak for 
samtlige helseforetak vil representere et positivt løft både i forhold til medarbeiderne  i den 
enkelte virksomhet og i forhold til omverdenen. Dette innebærer at spesialisthelsetjenesten 
viser vilje og styrke til å gjennomføre tiltak som dokumenterer en bedre miljøprestasjon og 
god helseforebygging.  
 
Gjennomføring 
Det finnes i dag ressurser i spesialisthelsetjenesten som har erfaring med slik prosess som 
miljøsertifisering av virksomhet innen spesialisthelsetjenesten innebærer. Disse ressursene 
kan helseforetakene dra nytte av i en slik prosess. 
 
Miljø- og klimaforumet for spesialisthelsetjenesten, som ble opprettet i 2009 og hvor samtlige 
helseforetak er representert med ressurspersoner på miljøsiden, kan fungere som en arena for 
faglig oppfølging av sertifiseringsprosessene som vil foregå i helseforetakene. 
Prosjektgruppen anbefaler derfor at det etablerte Miljø- og klimaforumet fortsetter utover 
prosjektperioden og at etablering av miljøstyringssystem og sertifisering blir den sentrale 
oppgaven for forumet frem mot 2014. Dette vil også nødvendiggjøre en videreføring av 
prosjektet ”Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten” med sin styringsgruppe.  
 
Prosjektgruppen har utviklet en grov gjennomføringsplan for implementering hvor det 
anbefales at man våren 2011 utarbeider en mal eller et kompendium med beskrivelse av 
hvordan helseforetakene kan implementere miljøstyring etter ISO-14001 standarden på en 
enklest mulig måte og uten unødvendig bruk av ressurser. Gjennomføringsplanen følger 
rapporten som vedlegg.  
 
Videre bør det utarbeides en plan for gjennomføring og implementering av ISO14001 
standarden og sertifisering av helseforetakene. 



 12 

 
Som et ledd i arbeidet med etablering av miljøstyring og gjennomføring av miljøsertifisering, 
må det utvikles klimaregnskap for helseforetakene. Dette bør skje i løpet av 2011 slik at 
helseforetakene kan utarbeide handlingsplaner for å redusere sine bidrag til utslipp av 
klimagasser. Det finnes nok erfaring i de tre helseforetakene som allerede er sertifisert til at 
dette arbeidet kan gjennomføres innen utgangen av 2011. Som nevnt foran nødvendiggjør 
dette arbeidet en videreføring av prosjektet "Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten" 
med styringsgruppe og sekretariatsfunksjon inntil sertifisering av helseforetakene er 
gjennomført. Sekretariatsfunksjonen vil da drifte Miljø- og klimaforumet og bistå 
helseforetakene i arbeidet med sertifisering av miljøstyringssystem. Prosjektet ser for seg at 
det avholdes regionale samlinger hvor miljøledelse og sertifisering er tema og hvor 
sekretariatsfunksjonen fungerer som en faglig ressurs  
 
 
    
Vedlegg: Gjennomføringsplan for miljøsertifisering 
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Vedlegg  

 
Grov gjennomføringsplan for implementering av miljøledelse etter ISO 
14001-standarden og sertifisering av spesialisthelsetjenesten i Norge. 
 
Oppgaver Tidsrom Ansvar 
Utarbeidelse av mal og oppskrift på hvordan 
helseforetakene kan implementere miljøledelse etter 
ISO 14001-standarden 
 
Detaljert milepælplan for gjennomføring av 
implementering av miljøledelse og sertifisering 
 
Utredning på hvordan helseforetakene skal 
organisere miljøarbeidet  

Januar-juni 
2011 

Prosjektsekretariatet 
med innspill fra 
prosjektgruppen og 
det nasjonale miljø-  
og klimaforumet.  

Felles gjennomgang av standarden, to-dagers seminar  August 2011 Prosjektsekretariatet 
Kartlegging av hvordan helseforetakene påvirker 
miljøet og se på hvilke faktorer i driften som vil være  
viktigst å gripe tak i for å redusere negativ 
miljøpåvirkning.  

September-
desember 2011 

De enkelte 
helseforetakene i 
samarbeid med 
prosjektsekretariatet 
og det nasjonale 
miljø- og 
klimaforumet.  

Utarbeidelse av miljøpolitikk for de enkelte 
helseforetak.  
Se på hvilken visjon foretakene ønsker å ha for sitt 
miljøarbeid og i hvilken retning de ønsker å ta i dette 
arbeidet.  

Januar-mars 
2012 

Ledelsen ved 
helseforetakene 

Utarbeidelse av overordnede miljømål med bakgrunn 
i kartlegging og vedtatt miljøpolitikk.  

April- juni 
2012 

Helseforetakene 

Utarbeidelse av rutiner for å minske 
miljøpåvirkninger fra driften med utgangspunkt i å 
først se på hva som eksisterer i dag og deretter på hva 
som mangler 

August- 
desember 2012 

Helseforetakene i 
samarbeid med 
prosjektsekretariatet 
og det nasjonale 
miljø- og 
klimaforumet.  

Utarbeidelse av opplæringsprogram for alle 
medarbeidere i miljøvennlig drift av helseforetak.   

Januar- juni 
2013 

Prosjektsekretariatet 
i samarbeid med det 
nasjonale miljø- og 
klimaforum og de 
enkelte helseforetak 

Kurs i intern revisjon av miljøledelsessystemet August 2013 Prosjektsekretariatet 
Utarbeide rutiner for kommunikasjon, 
dokumentstyring, beredskap, samsvarsvurdering 
 

September- 
desember 2013 

Prosjektsekretariatet 
i samarbeid med det 
nasjonale miljø- og 
klimaforumet.  

Anbud sertifisering August-
Desember 2013 

Prosjektgruppen 

Sertifisering av helseforetakene Januar – Helseforetakene 
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Desember 2014 
 
Det er stor spredning på de ulike foretakene når det kommer til nivå på miljøledelse og man 
må i fellesskap løfte alle foretakene opp på et likt nivå før man kan søke om sertifisering. Det 
vil bli viktig å aktivt bruke de erfaringene som finnes i helseforetakene for å nå dette målet. 
Helse Bergen, St. Olavs Hospital og Kongsvinger sykehus har i dag erfaring med dette 
arbeidet og vi må dra veksler på det arbeidet som er gjort her.  
 
Prosjektgruppen og det nasjonale miljø- og klimaforumet bør brukes aktivt i hele prosessen. 
Forumet og prosjektgruppen innehar verdifullt kompetanse innfor viktige områder i 
miljøarbeidet. For å ha en god forankring i RHF ene er det en stor fordel at prosjektgruppen 
har en sammensetning som den har i dag. 
Prosessen med implementering og sertifisering er satt til fire år, og det er erfaringsmessig nok 
tid til å rekke dette. Det er viktig å ha med seg at det er et stort arbeids som skal gjøres og en 
viss modningstid vil også måtte påregnes, dette vil gjelde både hos ledelsen og medarbeiderne 
i de enkelte helseforetak. Det er viktig at helseforetakene har en aktiv rolle for å få et 
eierforhold til miljøledelsessystemet. 
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