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Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og 

miljømål 

 
 
Formål/sammendrag 
Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav om at helseforetakene etablerer 
miljøledelse og miljøstyringssystem med påfølgende sertifisering i henhold til ISO 
14001-standarden. Helse Nord RHF og underliggende helseforetak samarbeider med 
landets øvrige RHF og HF om dette. 
 
Et miljøstyringssystem hjelper oss med å ta kontroll over og håndtere viktige 
miljøaspekter som utslipp, avfallshåndtering, bruk av naturressurser og energisparing.  
Et miljøstyringssystem er en kontinuerlig forbedringsprosess og innebærer at eier blant 
annet skal: 
• Kartlegge hvordan de påvirker miljøet (kartlegge miljøaspekter) 
• Lage miljøpolitikk  
• Sette miljømål og lage handlingsplan  
• Ha regelmessig gjennomgang av miljøstyringssystemet på ledernivå 
• Behandle og lukke miljøavvik 

 
Åtte prosjektgrupper i Helse Nord arbeider med å oppnå sertifisering innen utgangen 
av 2014.  
 
Arbeidet organiseres som prosjekt med etablering og iverksetting frem til sertifisering, 
hvoretter linjeorganisasjonen viderefører arbeidet med vedlikehold av 
miljøstyringssystemet. Hittil har prosjektgruppen konsentrert arbeidet om: 
• Opprettelse av miljønettverk 
• Utarbeiding av administrativ mal 
• Kartlegging av de viktigste miljøaspektene ved hvert helseforetak 
• Planlegging og gjennomføring av interne revisjoner i SKDE og Helse Nord IKT 
• Innført miljøkrav ved innkjøp og påbegynt arbeid med etisk handel og bidra til 

miljøvennlig emballasjebruk gjennom medlemskap i Grønt Punkt 
• Etablert rammeavtale for kjøp av tjenester innen sertifisering 
• Etablert avfallshåndbok for Helse Nord 
• Etablert fremdriftsplan for sertifisering for alle enheter 
• Søknad til Enova om tilskudd til gjennomføring av ENØK-tiltak 
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Gjennom det nasjonale prosjektet er det i tillegg: 
• Etablert e-læringsverktøy 
• Utarbeidet prosedyrer for miljøstyring som enten kan brukes direkte eller som mal 

for egne prosedyrer 
• Utarbeidet prosedyre for kommunikasjon 
 
I denne saken legges grunnlaget for en felles regional miljøpolitikk og konkrete 
miljømål. Det gis en orientering om plan for fremdriften for hver av de sertifiserende 
helseforetak samt stipulerte eksterne og interne kostnader.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Det er adm. direktørs vurdering at etablering av miljøpolitikk, klargjøring av miljømål 
og holdningsskapende arbeid er viktig. Gjennom et miljøstyringssystem skaper vi 
trygghet for at vi tar vår del av ansvaret for å redusere skadelige utslipp, og vi viser 
respekt for at vi har et ansvar for å bidra til å nå nasjonale mål innenfor et område som 
har global interesse. 
 
Miljøpolitikk 
Adm. direktør foreslår at Helse Nord etablerer en overordnet miljøpolitikk som lyder: 
Helse Nord anerkjenner at vår virksomhet har betydning for indre og ytre miljø – og at vi 
gjennom våre aktiviteter kan bidra til påvirkning av klimaendringer.  
 
Dette gjelder både: 
• Direkte gjennom behandling av pasienter og ansattes aktiviteter 
• Indirekte gjennom drift av bygg og anlegg, transport av pasienter, innkjøp, logistikk, 

reisevirksomhet 
 
Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til forbedring av miljøfaktorer gjennom: 
• Overholdelse av lovbestemte miljøkrav 
• God oversikt over egne utslipp til miljø 
• Systematisk og aktivt forbedringsarbeid 
• Ressursbevisst avfallsbehandling 
• Samarbeid med leverandører om energi- og utslippsvennlige løsninger 
• Planmessig arbeid for å redusere energiforbruket i egne bygg 
• Anvendelse av telemedisin der det er forsvarlig og hensiktsmessig 
• Bidra til forskning, utdanning og introduksjon av ny teknologi og nye metoder 
• Etablere desentrale tjenestetilbud der det er hensiktsmessig 
• Anvendelse av video- og telefonkonferanser der fysiske møter ikke er nødvendig 
• Tilby kortreist og/eller økologisk mat 
• Holdningsskapende aktiviteter internt 
 
Miljøfaktorer – mål 
Alle åtte enheter vil iverksette handlinger som overvåker og måler de viktigste 
egenskaper ved sin drift som kan ha vesentlig påvirkning på det ytre miljø.  
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Driftsenheter i Helse Nord har en meget stor spredning i oppgaver fra enkle 
kontorenheter til sengeposter og avanserte laboratorier. Målene settes etter at 
kartlegging er gjennomført, og vesentlige miljøaspekter for den enkelte virksomhet er 
identifisert. Hver enkelt enhet kan ha sitt målhierarki og sin plan for oppfølging. Slik 
settes konkrete miljømål og -delmål i samsvar med miljøpolitikken. 
 
Nettverket har valgt å konsentrere det videre arbeidet om målsettinger for: 
• Bygg og miljø: Effektiv arealutnyttelse, reduksjon av energiforbruk og miljøvennlige 

produkter. 10 % reduksjon av energiforbruk i eksisterende bygningsmasse. Alle nye 
bygg skal planlegges for energiklasse A som tilsier passivhus. Nye bygg skal ha 
materialer med lavest mulig klimautslipp. Øke graden av gjenbruk/gjenvinning for 
rive- og byggavfall. ENØK-program for eksisterende bygningsmasse med forslag til 
gjennomføring fremmes for styret i juni 2013 i tråd med kartlegging av muligheter 
gjennomført i 2012. 

• Avfall: Reduksjon av avfall, returordning for emballasje, samt miljøvennlig 
deponering av avfall. 

• Transport: Mer bruk av telematikk, mindre reisevirksomhet. Anbefalt mål på 10 % 
reduksjon av CO2-utslipp innen 2015.  

• Legemidler og miljø: Reduksjon av utslipp, og økt antall miljømerkede legemidler 
• Mat: Mål om 5 % reduksjon av svinn, samt 10 % økologisk/kortreist mat innen 2015 
• Innkjøp: mål om at 20 % av anskaffelser skal være fra miljøsertifiserte leverandører 

innen 2015. 
 
Eksempler på områder som kan gi store miljøeffekter 
1. Energiøkonomisering 
Potensialer er kartlagt, og viser at investeringer på 220 mill kroner gir et en innsparing 
av ~40 GWh/år. Enova har bevilget et tilskudd på 32,4 mill kroner til gjennomføring av 
programmet. Investeringene er inntjent i løpet av seks til syv år og gir deretter en 
kostnadsbesparelse på nær 40 mill kroner årlig. I tillegg til dette kommer mulige 
innsparinger i planlagte nybygg. Slik disse nå planlegges, vil de bli godkjent som 
passivhus med et mulig tilskudd på 5 til 12 mill kroner pr. bygg, avhengig av byggets 
brutto areal.  
 
2. Transport med fly 
I overkant av 70 % av Norges samlede utslipp av klimagasser er ilagt kvoteplikt eller 
avgifter. Staten har tidligere kjøpt klimakvoter for statsansattes flyreiser. Fra 2012 er de 
fleste flyvninger med avgang eller landing i EØS-området underlagt kvoteplikt. 
 
Helseforetakene er forespurt om det kan være aktuelt å vurdere frivillig kvotekjøp, og 
svaret er at de anbefaler å avvente/utsette saken.  
 
Utslipp fra transportsektoren utgjorde 32 % av Norges samlede klimagassutslipp i 
2010.  
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Klimaregnskap er tilgjengelig fordelt på helseforetak, klinikk, seksjon og for den enkelte 
reisende. Oversikt for Helse Nord viser et samlet årlig klimagassutslipp (CO2-
ekvivalenter) for henholdsvis: 
 
Fly (bestilt hos Via Egencia) ca.    5 124 tonn (inkl. pasientreiser med fly bestilt her) 
Pasientreiser   ca.  20 234 tonn 
Luftambulanse  ca.    5 719 tonn 
 
Helse Nord må ha som mål å redusere personreiser ved hjelp av og bedre bruk av 
tekniske hjelpemidler, herunder telemedisin. 
 
Konsekvenser og fremdrift 
Prosjektgruppen har kartlagt forventede kostnader og egne ressurser frem til 
sertifisering av alle enheter innen 31. desember 2014: 
• Forberedelse: Seks årsverk interne ressurser + kr 850.000 i kjøp av tjenester 
• Sertifisering: Fire årsverk (2014) internt + kr 1 250 000 i kjøp av tjenester 
• Vedlikehold av sertifikat og videre utvikling av miljøstyringssystem: 3,5 årsverk/år 

internt + kr 1 050 000 i kjøp av tjenester. 
 
Fremdriftsplan er utarbeidet i helseforetakene og fremgår av tabellen under: 

Enhet 
Pre-

revisjon Sertifisering 
Re-

sertifisering 
Luftambulansen ANS Jan 2013 Jun 2013 Jun 2014 
HINAS AS Mar 2013 Jul 2013 Jul 2014 
HN RHF (inkl. 
SKDE/HN-IKT) Apr 2013 Sep 2013 Sep 2014 
Helgelandssykehuset 
HF Okt 2013 Apr 2014 (?) Apr 2015 (?) 
Sykehusapotek Nord 
HF Nov 2013 Mai 2014 (?) Mai 2015 (?) 
Nordlandssykehuset 
HF Jan 2014 Jun 2014 Jun 2015 
UNN HF Feb 2014 Jun 2014 Jun 2015 
Helse Finnmark HF Mai 2014 Nov 2014 Nov 2015 
?: Ikke behandlet i helseforetaket, 
foreløpig dato 

   
Vurdering 
Helse Nord er den største virksomheten i landsdelen. Som en stor offentlig aktør i Nord-
Norge vil helseforetakene både ha et forretningsmessig driftsansvar og samtidig må 
Helse Nord ta et samfunnsansvar i arbeidet med miljø og klima.  
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Indikatorer for måling av miljøfaktorer og utvikling av disse må relateres til 
aktivitet/produkter (antall ansatte og/eller areal), og miljøaspekter må være målbare. I 
noen tilfeller er ikke dette på plass i dag, men miljøstyringssystemet kan utvikles og 
endres slik at indikatorer og måling av miljøaspekter blir relevante for organisasjonen. 
Sykehusene har langt større utfordringer enn et kontorlandskap.  
 
Miljøstyringssystem er en kontinuerlig prosess til stadig forbedring. En stor del vil 
bedres ved ny teknologi for eksempel innen transportsektoren, mens andre forhold vil 
bedres ved utvikling og implementering av nye prosedyrer og holdninger hos ansatte. 
 
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF godkjenner forslaget til miljøpolitikk 
som fremlagt i saken, og at arbeidet med gjennomføring av miljømål fortsetter i tråd 
med forslagene fremsatt i denne saken.  
 
På noen områder er ikke miljømålene endelig klargjort. Arbeidet med iverksetting av 
miljøpolitikken og miljømålene gjennomføres i tett samarbeid med helseforetakene og 
den nasjonale prosjektgruppen.  
 
Det tilrås at det i rulleringen av investeringsplanen og i budsjettforutsetningene for 
2014 som behandles av styret i juni 2013, legges ved en plan for vedlikehold av bygg og 
anlegg, der det legges frem forslag til hvilke energiøkonomiserende tiltak som skal 
gjennomføres i et ENØK-program.  
 
Planene utarbeides i samarbeid med helseforetakene, med forslag til finansiering, 
intern og ekstern medfinansiering, basert på det grunnlaget Enova har gitt tilsagn til 
tilskudd på.  
 
ENØK-planen skal inkludere en fremdriftsplan for gjennomføring av tiltakene. ENØK-
tiltak som allerede ligger inne i vedlikeholdsplaner og investeringsplaner for 2013 
gjennomføres som planlagt. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Miljøpolitikk for Helse Nord slik den er fremlagt i 
denne saken. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mål og indikatorer for miljøstyringen som fremlagt i 
denne saken, og ber om at styrene i helseforetakene følger opp disse målene.  
 

3. Styret i Helse Nord RHF tar opplysningene om fremdrift i innføring av 
miljøstyringssystem i tråd med ISO14001 til orientering. 
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4. Styret ber om at det til styremøtet i juni 2013 i forbindelse med rullering av 
investeringsplanen og budsjettforutsetningene for 2014, legges ved forslag til 
vedlikeholdsplaner inklusiv ENØK-plan for helseforetakene i Helse Nord. 

 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:   Utredning Klima og miljø 
    NS-EN ISO 14001 - En veileder for etablering av  
    styringssystem for miljøprosesser 
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