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SAMMENDRAG 

MILJØLEDELSE I SPESIALISTHELSETJENESTEN 

Spesialisthelsetjenesten er en tung samfunnsaktør som må ta sin del av samfunnsansvaret på alvor. Helse- 
og omsorgsdepartementet (HOD) har i sitt styringsbudskap til de regionale helseforetakene (RHF) bedt 
om at sektoren foretar en helhetlig tilnærming til miljø- og klimautfordringene. 
  
Organiseringen av miljø- og klimaprosjektet som et samarbeidsprosjekt mellom de fire helseregionene, og 
arbeidet som her er gjort, viser at sektoren tar et samlet grep for å møte disse utfordringene. Etablering 
av miljøledelse er et tydelig skritt i den retningen og innebærer at miljøhensyn blir integrert som en 
naturlig del av den overordna virksomhetsstyringen i helseforetakene. 
 
 

STATUSRAPPORTEN 

Statusrapporten omhandler arbeidet som er utført i regi av det nasjonale samarbeidsprosjektet for miljø- 
og klimasaker i spesialisthelsetjenesten i perioden 2011 – 2014 og hvordan dette arbeidet knytter seg opp 
mot de nasjonale miljø- og klimamålene. Statusrapporten omhandler i hovedsak tre forhold:  
 
Del 1: 
 Arbeidet og prosessene som er gjennomført i hvert av helseforetakene med å etablere miljøledelse 

og miljøstyringssystem samt sørge for sertifisering av styringssystemet (jf. kapittel 2)  
 

 Arbeidet som er gjennomført i regi av det nasjonale samarbeidsprosjektet for å understøtte og 
samordne miljøsatsingen for å nå de felles målsettingene som er satt for sektoren (jf. kapittel 3) 

 
Del 2: 
 Innspill og anbefalinger for den videre oppfølgingen av miljø- og klimaarbeidet i sektoren etter 2014  

 
 

DEL 1: MILJØ- OG KLIMAOPPDRAGET 2011 - 2014 

Arbeidet i miljø- og klimaprosjektet har siden 2011 utviklet seg langs tre parallelle akser: 
 

 Prosessen med innføring av miljøledelse og etablering av miljøstyringssystem i helseforetakene 

 Omfattende tiltak for å understøtte denne prosessen i form av felles kompetanseheving og drift av 
felles fora for erfaringsutveksling  

 Gjennomføring av delprosjekt for områdene innkjøp, transport, bygg og eiendom, legemidler, mat, 
avfall og opplæring med målsetning å styrke miljøarbeidet på utvalgte områder som er utfordrende 
for spesialisthelsetjenesten  

 
Hovedmålsettingen i perioden 2011 - 2014 har vært å sørge for at det blir etablert miljøledelse og 
miljøstyringssystem som er sertifisert i alle helseforetakene innen utgangen av 2014. ISO 14001-
standarden fastsetter ikke miljømål eller standarder for miljøprestasjon. Dette skal hvert helseforetak selv 
gjøre med utgangspunkt i egen situasjon og konkret miljøstatus i virksomheten.  
 
Helseforetakene har kartlagt sine aktiviteter, produkter og tjenester med tanke på hvilken miljøpåvirkning 
disse aktivitetene har, og satt seg mål og tilhørende tiltak for å redusere denne miljøpåvirkningen. Slik sett 
er ikke sertifisering av miljøstyringssystemet det endelige målet, men et virkemiddel i arbeidet med å 
redusere miljøbelastningen fra sektoren til et minimum.  
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For å vinne erfaring i prosessen med å etablere miljøledelse, har noen utvalgte helseforetak påtatt seg 
rollen som piloter og startet prosessen på et tidligere stadium. I hver helseregion er det organisert 
regionale miljøfaggrupper der pilotene har hatt en sentral rolle i å dele erfaringer og veilede de andre 
helseforetakene i arbeidet med å bygge opp og innføre miljøstyringssystem.  
 
Samarbeidsprosjektet med tilhørende miljøsekretariat har vektlagt å legge til rette for felles 
arbeidsprosesser i helseforetakene for å nå hovedmålsettingen om etablering av miljøledelse og 
sertifisering innen utgangen av 2014. Det er i prosjektperioden lagt stor vekt på opplæring og 
erfaringsutveksling på miljøområdet gjennom etablerte, felles møtearenaer i sektoren og gjennom felles 
temasamlinger for å tilføre helseforetakene nødvendig miljøkompetanse.  

 
Bakgrunnen for iverksetting av delprosjektene er behovet for å øke kunnskapen om hvordan 
spesialisthelsetjenesten kan redusere sitt samlede «miljøfotavtrykk» og stimulere helseforetakene til å 
gjennomføre tiltak på disse områdene.  
 
Innføring av miljøledelse har bidratt til at sektoren har utviklet sin kompetanse når det gjelder 
miljøvennlig drift av helseforetakene og til opprettelse av viktige nettverk, der læring på tvers av 
helseregionene har bidratt til god fremdrift i arbeidet gjennom prosjektperioden.  
 
Både tiltakene som er gjennomført for å bidra til kompetanseheving og erfaringsutveksling samt 
delprosjektene innen utvalgte miljøområder, har medvirket til at vi pr. i dag har en sektor som er 
forberedt og rusta til å møte miljøutfordringene framover. 
 

 
DEL 2: VIDERE ARBEID FREMOVER 

Prosjektgruppen for samarbeidsprosjektet satt i 2013 ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å gi 
anbefalinger for det videre arbeidet etter at sertifiseringsprosessen var avsluttet ved utgangen av 2014. 
Arbeidsgruppen avleverte en delrapport med navn «Veien videre», som er lagt ved statusrapporten.  
 
Delrapporten nevner ni sentrale satsingsområder som er vurderte som viktige forutsetninger for å lykkes 
med det videre miljøarbeidet. Under hvert satsingsområde er det foreslått tiltak som bør iverksettes, 
eventuelt videreføres. Disse ni satsingsområdene danner grunnlag for utarbeidelse av handlingsplan for 
det videre arbeidet i samarbeidsprosjektet, og er som følgende: 

 
 

 

 

 

 Lederforankring og lederfokus 
 Miljøresultat må bli etterspurt 
 Informasjon og kommunikasjon 
 Videreføring av etablerte miljønettverk og 

årlig miljøkonferanse 
 Vedlikehold av og fokus på 

miljøstyringssystemet 
 

 Kompetanseutvikling innen miljøområdet 
 Samordning av og samarbeid mellom 

fagmiljø i sektoren og mot eksterne fagmiljø 
 Sterkere involvering av klinisk personell i 

miljøarbeidet 
 Spesialisthelsetjenesten som pådriver for 

miljøvennlige og etiske innkjøp 
 

Delrapporten peker også på behovet for å opprette en sentral ressurs- og kompetanseenhet for 
miljøsatsingen i sektoren, som kan erstatte fagsekretariatet som prosjektgruppa i dag har til rådighet.  
 
Styringsgruppen for det nasjonale samarbeidsprosjektet har etter at delrapporten «Veien videre» er 
avlevert, besluttet at samarbeidsprosjektet med tilhørende fagsekretariat kan fortsette med samme 
organisering ut 2016. Samarbeidsprosjektet har derfor mer tid på seg til å vurdere den framtidige 
organiseringen av felles ressurs- og kompetansebase for miljøarbeidet. 
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DEL 1:  
STATUSRAPPORT 2011 - 2014 
 

DET NASJONALE SAMARBEIDSPROSJEKTET «MILJØ- OG KLIMATILTAK I 
SPESIALISTHELSETJENESTEN» 
 

 

 
 

Miljøledelse i 
spesialisthelsetjenesten 
 
I del 1 omtales arbeidet med å realisere 
målsettingene i samarbeidsprosjektet for 
perioden 2011 – 2014. 
 
Samarbeidsprosjektet har arbeidet med å 
legge til rette for en felles arbeidsprosess i 
helseforetakene for å nå målsettingen om 
etablering av miljøledelse og miljøsertifisering 
innen utgangen av 2014.  
 
Det er i prosjektperioden lagt stor vekt på 
opplæring og erfaringsutveksling på 
miljøområdet gjennom etablerte, felles 
møtearenaer. 
 
 

 

Det er opprettet delprosjekter for å bidra til å 
øke kunnskapen om hvordan spesialist-
helsetjenesten kan redusere sitt samlede 
«miljøfotavtrykk» for følgende tema: 

 Innkjøp 
 Transport 
 Bygg og eiendom 
 Legemidler 
 Økologisk og kortreist mat 
 Avfall 
 Opplæring 

 
Det er nedsatt arbeidsgrupper i hvert 
delprosjekt for å følge opp målsettingene. 
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1 BAKGRUNN OG ORGANISERING AV MILJØARBEIDET  

 

1.1 Miljø- og klimaoppdraget 

Mange miljø- og klimatiltak har gevinster for folkehelsen, og et målrettet miljøarbeid utgjør en 
viktig del av spesialisthelsetjenestens samlede samfunnsansvar. Siden 2008 har sektoren, på 
oppdrag i fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), tatt et samlet grep om miljø- og 
klimautfordringene gjennom det nasjonale prosjektet «Miljø- og klimatiltak i 
spesialisthelsetjenesten».  
 
Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom de regionale helseforetakene, ledet 
av Helse Vest RHF, og arbeider i henhold til styringspålegg fra HOD formidlet i 
foretaksprotokollene for 20081, 20092 og 20113.  
 
Miljøinnsatsen skal i første omgang resultere i at alle helseforetakene i landet etablerer 
miljøledelse og miljøstyringssystem innen utgangen av 2014. Miljøsertifisering etter den 
internasjonale miljøstandarden ISO 14001 er garantien for at spesialisthelsetjenesten tar 
miljøansvaret på alvor og kontinuerlig arbeider for å redusere miljøbelastningen fra sektoren. 
 
 

1.2 Styringskrav for 2011 

I foretaksprotokollene for 2011 er sektoren bedt om å etablere miljøledelse og 
miljøstyringssystem i alle helseforetak med mål om sertifisering av miljøstyringssystemene etter 
ISO 14001-standarden innen utgangen av 2014.  
 
I tillegg til hovedmålet om miljøsertifisering, er spesialisthelsetjenesten bedt om å følge opp og 
iverksette miljø- og klimatiltak som anbefalt i rapport levert av miljø- og klimaprosjektet i 20104. 
Kravet gjelder for områdene innkjøp, transport og bygg, herunder legge til rette for klimavennlige 
løsninger og oppvarming. 
 
 
 
 

 

                                                        
1
 Foretaksprotokoll 2008 (HSØ RHF), jf. pkt. 6.7 Oppfølging av klimapolitikken 

2
 Foretaksprotokoll 2009 (HV RHF), jf. pkt. 6.1 Oppfølging av miljøpolitikken   

3
 Foretaksprotokoll 2011 (HV RHF), jf. pkt. 7.1 Miljø- og klimatiltak   

4
 Sluttrapport 2010 

Illustrasjonsfoto: Colourbok.com 

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Foretaksmoeter%202008/Protokoll%20sorost%20240108%20kl.%200945.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Foretaksmoter%202009/Helse%20Vest%20RHF/Protokoll%20Helse%20Vest%20RHF%20270109.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/EIA/foretaksm%C3%B8ter/2011/Protokoll280111HV.pdf
http://www.helse-vest.no/no/FagOgSamarbeid/grontsjukehus/Sider/Gr%C3%B8nt-sykehus.aspx
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1.3 Hovedmål for samarbeidsprosjektet 2011 - 2014 

Med bakgrunn i vedtakene i foretaksprotokollene for 2011, samt sluttrapporten fra 2010 og de 
tiltak som der er anbefalt, har samarbeidsprosjektet arbeidet etter følgende mål fastsatt i 
prosjektdirektivet for 2011 - 20145: 
 
 

 
 
 

1.4 Organisering av miljøarbeidet 

Samarbeidsprosjektet ble etablert ved beslutning gjort av de administrerende direktørene i de 
regionale helseforetakene 9. mars 2009.  
 

 
Styringsgruppen 
Styringsgruppen består av de administrerende direktørene i 
de regionale helseforetakene: 
 

• Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF  
 

• Adm. dir. Peder Olsen, Helse Sør- Øst RHF 
Adm. dir. Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF (fram til 2012) 

 
• Adm. dir. Lars Vorland, Helse Nord RHF 
 
• Adm. dir. Trond M. Andersen, Helse Midt-Norge RHF 

Adm. dir. Gunnar Bovim, Helse Midt-Norge RHF (fram til 
2013) 

                                                        
5
 Prosjektdirektiv 2011-2014 

 Innføring av miljøledelse og etablering av 
miljøstyringssystem med påfølgende ISO-
sertifisering av alle helseforetakene innen 
utgangen av 2014 
 

 Videreføre Miljø- og klimaforum i samsvar 
med justert mandat 
 

 Drifte hjemmesiden til prosjektet  
 

 Arrangere årlig miljø- og klimakonferanse for 
ledere og personell med ansvar for 
miljøoppgaver innen spesialisthelsetjenesten  
 

 Tilrettelegge for utdeling av miljøpris i 
samarbeid med utpekt jury – deles ut 
annethvert år  

 

 Oppfølging av anbefalte tiltak i delrapport 
om innkjøp  
 

 Oppfølging av anbefalte tiltak i delrapport 
om bygg og miljø, herunder legge til rette for 
klimavennlige løsninger og oppvarming 
 

 Oppfølging av anbefalte tiltak i rapport om 
transport og miljø 
 

 Iverksette delprosjekt om 
spesialisthelsetjenestens påvirkning på 
miljøet gjennom bruk av legemidler  
 

 Iverksette delprosjekt om økologisk og 
kortreist mat til pasienter og ansatte i 
spesialisthelsetjenesten  

 

Figur 1: Organisering av miljøarbeidet 

http://www.helse-vest.no/no/FagOgSamarbeid/grontsjukehus/Sider/Gr%C3%B8nt-sykehus.aspx
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Prosjektgruppen 
Prosjektgruppen ledes av Helse Vest RHF ved eierdirektør Ivar Eriksen, og består av 
representanter fra samtlige helseregioner samt et prosjektsekretariat. Helse Vest RHF har også 
bidratt med ressurs inn mot sekretariatet, som har vært et særlig viktig kontaktpunkt og 
bindeledd for prosjektledelsen og prosjektsekretariatet. Sammensetting av prosjektgruppen har 
vært stabil fra fase 1 (2009 – 2011), og det har vært få utskiftninger, jf. tabell 1. 
 
Foruten månedlig møtevirksomhet, har medlemmene i prosjektgruppen deltatt på samlinger i 
nasjonalt Miljø- og klimaforum og den årlige Miljø- og klimakonferansen. En representant fra 
hvert av de regionale helseforetakene som deltar i prosjektgruppen, har også ledet regionale 
miljøfaggrupper i sin respektive helseregion.  Beskrivelse av nevnte nettverk følger under. 
 
Flere av deltakerne i prosjektgruppen har deltatt i og ledet delprosjekter som i perioden 2011 - 
2014 har hatt som formål å følge opp den del av oppdraget som omhandler miljø- og klimatiltak. 
Delprosjektene knytter seg blant annet til områdene innkjøp, transport, bygg og eiendom samt 
delrapporten «Veien videre» (jf. vedlegg).  
 
Prosjektorganiseringen har bidratt til god samordning av miljøarbeidet og etablering av viktige 
bindeledd mellom de fire helseregionene. 
 

Figur 2: Oversikt nasjonal prosjektgruppe 

 
 
Prosjektsekretariatet 
Prosjektsekretariatet har en koordinerende rolle i samarbeidsprosjektet og er et kontaktpunkt 
for helseforetakene relatert til miljøsaker.  
 
I prosjektperioden har prosjektsekretariatet arrangert og holdt faste kurs relevant for 
miljøarbeidet i sektoren. Sekretariatet har også vært på besøk hos nesten samtlige helseforetak, 

Navn Helseforetak Stilling Tidsrom 

Ivar Eriksen, prosjektleder Helse Vest RHF Eierdirektør 2009 - 2014 

Åsmund Norheim Helse Vest RHF Seniorrådgiver 2009 - 2014 

Tove S. Hagland Helse Vest RHF Kommunikasjonsrådgiver 2014  

Leif Johnsen Helse Vest RHF Konsernhovedverneombud 2009 - 2014 

Sigurd Rønningen Helse Vest RHF Kommunikasjonsrådgiver 2011 - 2012 

Linda Eide Helse Vest Prosjektsekretariat/miljørådgiver  2009 - 2014 

Lene Omdahl Helse Vest Prosjektsekretariat/miljørådgiver  2011 - 2014 

Kirsten Brubakk Helse Sør-Øst RHF Konserntillitsvalgt 2012 - 2014 

Grete Solli Helse Sør-Øst RHF Spesialrådgiver 2009 - 2014 

Steinar Frydenlund Helse Sør-Øst RHF Direktør, bygg og eiendom 2009 - 2014 

Signe Hveem Helse Sør-Øst RHF Administrasjonsrådgiver 2014  

Nils Arne Bjordal  Helse Midt-Norge RHF Eiendomssjef 2009 - 2014 

Audun Krøvel Helse Møre- og Romsdal HF Avdelingssjef 2009 - 2014 

Venke Reiten Helse Midt-Norge RHF Seniorrådgiver 2014  

Jostein Listou Helse Midt-Norge RHF Kommunikasjonsrådgiver 2012 

Eivind Nydal UNN HF Forsyningssjef 2012 - 2014 

Tor-Arne Haug Helse Nord RHF Direktør for forretningsutvikling 2009 - 2014 

Margit Steinholt Helse Nord Konserntillitsvalgt 2011 - 2012 

Fredrik Sund Helse Nord Konserntillitsvalgt 2010 - 2011 

Jan Dag Stenhaug  UNN HF Avdelingsleder teknisk drift 2009 - 2010 
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blant annet for å bidra med foredrag om innføring av miljøledelse for ledelsen i helseforetakene 
og for nøkkelpersonell som i sitt daglige virke er involvert i miljøarbeidet.  Ved flere anledninger 
har sekretariatet på forespørsel bidratt med intern revisjon og dokumentgjennomgang i 
forbindelse med oppbygging av miljøstyringssystemene i helseforetakene. 
 
I tillegg til opplæringsaktiviteter og miljørådgivning, har prosjektsekretariatet hatt en sentral 
rolle i å legge til rette for nasjonale samlingspunkt for miljøområdet. Den årlige Miljø- og 
klimakonferansen og Miljø- og klimaforumene som arrangeres gjennom året har spilt en særlig 
viktig rolle i prosjektperioden. Sekretariatet har deltatt i samtlige delprosjekter og ledet flere av 
disse, samt bidratt inn i internasjonale nettverk på området. Sekretariatet har deltatt inn i de 
regionale miljøfaggruppene på forespørsel.  
 
 
 
Miljø- og klimaforum 
Miljø- og klimaforum ble etablert i mai i 2009 og har fungert som et rådgivende miljøforum for 
helseforetakene. I prosjektfasen 2011 – 2014 har etablering av miljøledelse og miljøsertifisering 
vært et viktig faglig tema for forumet. Miljø- og klimaforum omtales nærmere i kapittel 3.  
 
 
 
Regionale miljøfaggrupper 
De regionale miljøfaggruppene ble opprettet i hver helseregion som et ledd i arbeidet med å 
etablere miljøledelse etter ISO-14001 standarden. Disse foraene har hittil hatt en todelt funksjon 
idet helseforetakene har rapportert på arbeid og fremdrift i forbindelse med innføring av 
miljøledelse til den nasjonale prosjektgruppen gjennom de regionale miljøfaggruppene. I tillegg 
har miljøfaggruppene fungert som fora for gjensidig erfaringsutveksling og kompetanseutvikling 
på miljøområdet. De regionale miljøfaggruppene omtales nærmere i kapittel 3.  
 
 
 
Lokale miljøgrupper (RHF/HF) 
I prosessen med å etablere miljøledelse har prosjektansvarlige i de enkelte helseforetakene hatt 
ansvar for implementeringen i egen virksomhet. Disse medarbeiderne har også vært viktige 
bindeledd i samarbeidsprosjektet gjennom å delta i felles nasjonale og regionale fora for 
kompetanseheving og erfaringsutveksling på miljøområdet, eksempelvis Miljø- og klimaforum og 
Regionale miljøfaggrupper.  
 
I tillegg har det i helseforetakene blitt opprettet lokale prosjektgrupper som har fungert som 
støtte for de prosjektansvarlige i prosessen med å etablere miljøledelse i helseforetaket.  
Prosessen med å etablere miljøledelse i helseforetakene omtales nærmere i kapittel 2.  
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2 HVORFOR MILJØLEDELSE 

Vi er kjent med helseeffekter knyttet til lokal luftforurensning som i dag forårsaker mange 
tilfeller av astma og luftveislidelser. I det medisinske tidsskriftet The Lancet6  blir global 
oppvarming omtalt som den største trusselen mot global helse i det 21. århundret grunnet de 
alvorlige konsekvensene av tørke, vann- og matmangel, mer ekstremt vær og spredning av 
vektorbårne sykdommer.  Vi vet mindre om hvordan tap av naturmangfold og utslipp av 
miljøgifter påvirker helse. Dette gjør føre-var-prinsippet spesielt viktig. 
 
Det overordna målet for miljøsatsingen i spesialisthelsetjenesten er å arbeide med miljø- og 
klimatiltak i en kontinuerlig forbedringsprosess som sikrer at sektorens miljøbelastning 
reduseres til et minimum og på den måten bidrar til å fremme helse, heller enn å påføre 
omgivelsene flere helseproblemer. 
 
Formålet med etablering av miljøledelse er å integrere miljøhensyn som en naturlig del av den 
ordinære virksomhetsstyringen i helseforetakene. 
 
 

2.1 Overordna føringer  

Norges miljøpolitikk er inndelt i elleve resultatområder. Det enkelte resultatområde synliggjør 
regjeringens samlede miljøpolitiske satsing og setter fokus på de viktigste miljøutfordringene7.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Miljøutfordringene 

I Prop. 1 S (2013–2014). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)8 fra Klima- og 
miljødepartementet fremgår det at de største miljøutfordringene fremover er knyttet til klima, 
til bruk og utslipp av miljøgifter, til tap av naturmangfold og til dårlig luftkvalitet i byer og 
tettsteder. 
 

                                                        
6
 Costello A, Abbas M, Allen A et al. Managing the health effects of climate change. Lancet 2009; 373: 1693 – 733 

7
 Klima- og miljødepartementet (regjeringen.no) 

8
 Prop. 1 S (2013–2014) 

Nasjonale miljømål 
 

Regjeringen har vedtatt 11 miljømål som beskriver miljøutfordringene i Norge og den tilstanden i miljøet 
som er bærekraftig på sikt: 

 

  Levende hav og kyst 
 Livskraftige elver og 

innsjøer 
 Frodige våtmarker 
 Mangfoldige skoger 

 

 Storslått fjellandskap 
 Verdifulle kulturminner og 

kulturlandskap 
 Godt bymiljø 
 Aktivt friluftsliv 

 

 Giftfritt miljø 
 Ren luft 
 Stabilt klima 

 

 Figur 3: Nasjonale miljømål 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dep/ansvarsomraader.html?id=693
http://www.regjeringen.no/pages/38490483/PDFS/PRP201320140001_MDDDDPDFS.pdf
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Naturmangfold (biologisk mangfold) referer til naturens mangfold av gener, arter og 
økosystemer.  Vi tar ofte for gitt de livsviktige «varene og tjenestene» som naturen leverer, som 
i tillegg til mat, medisiner, klær, brensel og byggematerialer, innebærer viktige 
økosystemtjenester i form av jorddannelse, rensing av vann og luft, sikring av pollinering av 
planter, karbonlagring samt bidrar til klimatilpasning ved blant annet å bidra til demping av 
flommer9. 
 
I medisinsk sammenheng, er opphavet til et av våre viktigste immundempende medikamenter 
en sopp funnet på Hardangervidda i 1969. Stoffet ciclosporin, funnet i soppen ved en tilfeldighet, 
er nå det mest brukte legemiddelet ved organtransplantasjoner. Preparater med ciklosporin 
omsettes for 10 mrd norske kroner årlig10.  
 
Prop. 1 S (2013–2014) viser til det internasjonale prosjektet «The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB)» som har konkludert med at vi i dag utnytter naturen i så stor grad at 
økosystemenes evne til å levere nødvendige tjenester globalt sett er kraftig redusert11. Å sikre 
mangfoldet i naturen handler til syvende og sist om å sikre livsgrunnlaget til dagens og 
fremtidige generasjoner. I tillegg har naturen en egenverdi, som vi har et etisk ansvar til å 
ivareta. 
 
Norge har forpliktet seg til den globale målsettingen om å stanse tap av naturmangfold for å 
sikre at økosystemene i 2020 fungerer godt og leverer nødvendige økosystemtjenester12. De 
nasjonale miljømålene gjenspeiler denne forpliktelsen.  
 
 
Global oppvarming og klimaendringer er vår tids største utfordring. De totale globale utslippene 
av klimagasser til atmosfæren må reduseres betydelig i årene framover. Samtidig er vi nødt til å 
tilpasse oss klimaendringene som allerede finner sted i dag.  
 
Regjeringen har satt ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene og omstille Norge til et 
lavutslippssamfunn fram mot 2050.  
 
 
Helse- og miljøfarlige kjemikalier inngår i en rekke av produktene vi forbruker daglig, og 
produktene har blitt en viktig kilde til utslipp. De farligste stoffene, miljøgiftene, er lite 
nedbrytbare, hoper seg opp i levende organismer og har alvorlige langtidsvirkninger for helse, 
eller er svært giftige for miljøet. De kan transporteres både med luft- og havstrømmer langt fra 
utslippskildene. 
 
Miljøgifter har alvorlige effekter. Ifølge Miljødirektoratet omfatter begrepet giftig både akutte 
effekter og langtidsvirkninger som kreft, reproduksjonsskader og arvestoffskader. Også stoffer 
som er svært lite nedbrytbar og som svært lett hoper seg opp i levende organismer omfattes av 
begrepet, selv om de ikke har kjente giftvirkninger. Den såkalte cocktaileffekten gir videre grunn 
til bekymring ved at det er stor usikkerhet knyttet til kombinasjonseffekter (coctaileffekter) som 
følge av at mennesker og dyr utsettes for flere miljøgifter13.  

                                                        
9
  WWF 

10
 Stiftelsen Organdonasjon 

11
 Prop. 1 S (2013–2014) 

12
 Norske miljømål (regjeringen.no) 

13
 Miljøstatus.no 

http://www.wwf.no/dette_jobber_med/norsk_natur/naturmangfold/
http://www.organdonasjon.no/fakta/en-sopp-fra-hardangervidda-er-opphavet-til-en-av-de-viktigste-immundempende-medikamentene/
http://www.regjeringen.no/pages/38490483/PDFS/PRP201320140001_MDDDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/35176012/T-1508.pdf
http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Effekter-pa-helse-og-miljo/
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Det nasjonale målet sier at utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse 
og miljø skal reduseres kontinuerlig, med intensjonen om å stanse utslippene innen 2020.  
 
Miljødirektoratet har utarbeidet en liste (prioritetslisten) over stoffer eller stoffgrupper som 
omfattes av dette målet. Prioritetslisten inneholder i dag 33 stoffer og stoffgrupper, til sammen 
ca. 360 enkeltstoffer14.  
 
 
Luftforurensing fører til helseproblemer, spesielt i store byer. Noen av langtidseffektene av 
luftforurensing er hjerte- og lungesykdommer, kreft og dårligere lunger hos barn. For de som 
allerede er syke bidrar luftforurensing til å forverre situasjonen. Dyr og vegetasjon kan også ta 
skade av luftforurensing som følge av bakkenært ozon, sur nedbør og nedfall av miljøgifter. 
 
Ifølge Miljødirektoratet er veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk den største 
kilden til lokal luftforurensning. I tillegg kommer andre kilder som vedfyring i boliger og industri. I 
dag overskrides de nasjonale målene hver vinter i de fleste større tettsteder og byer15. 
 
Langtransporterte forurensninger fra trafikk samt bruk av olje og kull i andre land bidrar også til 
dårlig luftkvalitet. Langtransporterte forurensninger bidrar blant annet til bakkenær ozon, sur 
nedbør og spredning av miljøgifter.  
 
Miljøvernmyndighetene har et mål om at lokal luftforurensning skal reduseres, slik at 
menneskenes helse og trivsel ivaretas. Norge har også satt nasjonale mål for langtransportert 
forurensning basert på internasjonale forpliktelser. Målet er at utslippene av svoveldioksid, 
nitrogenoksider, flyktige organiske forbindelser og ammoniakk skal reduseres i Norge og 
Europa16. 
 
 
 

2.1.2 Nasjonal miljøpolitikk 

Som det fremgår av Prop. 1 S (2013–2014) griper norsk miljøpolitikk inn i de fleste 
samfunnsområder og relaterer seg til produksjons- og forbruksmønstrene i samfunnet samt går 
på tvers av samfunnsområdene. Produksjon, forbruk, utbygging, ressursutnytting, offentlige 
anskaffelser og transport trekkes frem som aktiviteter med konsekvenser for miljø og samfunn.  
 
Miljøutfordringene er samtidig i stor grad internasjonale, der Norge både bidrar til de globale 
problemene og er utsatt for mange av de samme miljøpåvirkningene som andre land. 
Internasjonalt miljøsamarbeid legges derfor til grunn i norsk miljøpolitikk som en forutsetning for 
å kunne møte de regionale og globale miljøutfordringene.  
 
Miljøvernpolitikken bygger på en rekke viktige prinsipper og retningslinjer. «Føre-var-prinsippet» 
sier at dersom det er fare for at en aktivitet kan skade miljøet, skal en ta tilstrekkelige 
forholdsregler mot slik skade, eller la være å gjennomføre aktiviteten. Mangelfull kunnskap skal 
ikke være et argument for å la være å sette inn tiltak.  
 

                                                        
14

 Prioritetslisten (miljødirektoratet.no) 
15

 Miljøsatus.no 
16

 Miljødirektoratet.no 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Veileder/Substitusjonsplikten/Om-prioritetslisten/
http://www.miljostatus.no/Tema/Luftforurensning/
http://miljodirektoratet.no/no/Tema/Luft/
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Prinsippet om at «forurenser betaler» innebærer at den som har ansvaret for at forurensingen 
skjer også har ansvaret for å rydde opp og ta kostnadene. Prinsippet om «samlet belastning» 
innebærer at det skal legges vekt på summen av påvirkning på naturmangfoldet når planer skal 
utformes og vedtak fattes.  
 
Disse prinsippene er omsatt i lov- og regelverket for å sikre natur og miljø, gjennom blant annet 
forurensingsloven, naturmangfoldsloven, kulturminneloven og plan- og bygningsloven.  
 
 

2.2 Spesialisthelsetjenesten tar miljøansvar 

Spesialisthelsetjenesten spiller en viktig samfunnsrolle og påvirker samfunnsutviklingen gjennom 
sin virksomhet. Sektoransvaret i norsk miljøpolitikk innebærer at alle aktører i samfunnet har et 
selvstendig ansvar for å legge miljøhensyn til grunn for sine aktiviteter og medvirke til at de 
overordnede målene i miljøpolitikken blir nådd17.  
 
Det er flere grunner til at det er naturlig for helseforetakene å arbeide med miljøspørsmål og 
flere områder hvor sektoren kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.   

 
Nasjonale miljømål: De nasjonale målsettingene for miljø utgjør et felles rammeverk for 
spesialisthelsetjenestens innsats på området. I prosjektperioden 2011 – 2014 er det tre 
miljøområder som er vurdert til å være spesielt relevante for sektoren, og som knytter seg nært 
til helseområdet. Disse gjelder miljøkvalitetsmålene om stabilt klima, giftfritt miljø og ren luft. 
 
Helseforetakene påvirker miljøet gjennom sitt ressursforbruk og utslipp til jord, luft og vann fra 
blant annet transport av pasienter, pårørende, medarbeidere og varer, byggevirksomhet og de 
store avfallsmengdene som genereres i helseforetakene.  
 
Sektorens miljøutfordringer knytter seg i stor grad til utstrakt døgndrift og anvendelse av 
høyteknologisk utstyr, bruk av legemidler, kjemikalier og lystgass samt forbruk av store mengder 
engangsutstyr. I tillegg er innhold av PVC og ftalater18 i produkter og medisinsk utstyr, og bruk av 
formalin og radioaktive isotoper i forskningslaboratoriene, andre viktige tema i miljøarbeidet.  
 
Et av regjeringens mål er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn mot midten av dette århundret. 
Spesialisthelsetjenesten kan medvirke til å nå denne målsettingen ved å finne løsninger som 
bidrar til en klima- og ressurseffektiv helsesektor.  
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 Prop. 1 S (2013–2014)  
18

 Mer om ftalater (Miljødirektoratet) 

Stabilt klima 

Norge skal fram til 2020 forplikte seg til 
å kutte de globale utslippene av 
klimagasser tilsvarende 30 % av Norges 
utslipp i 1990 
 

Norge skal være karbonnøytralt i 2050 

 

 

Giftfritt miljø 

Utslipp og bruk av kjemikalier som 
utgjør en alvorlig trussel mot helse 
og miljø skal kontinuerlig 
reduseres med mål om å stanse 
utslippene innen 2020 

Ren luft 

Helse og miljø skal ikke ta 
skade av luftforurensning fra 
SO2, NOX, VOC, eller partikler 

http://www.regjeringen.no/pages/38490483/PDFS/PRP201320140001_MDDDDPDFS.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Miljogifter/Ftalater/
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Miljøeffekter: Enhver anskaffelse som gjøres kan medføre miljøbelastning, og store 
miljøgevinster kan oppnås ved å redusere forbruket samt dreie forbruket i en mer miljøvennlig 
retning. Det ligger et stort potensial i bruken av den felles innkjøpsmakt som en samlet 
spesialisthelsetjeneste besitter til å være pådriver for miljøvennlige og etiske innkjøp.  
 
Når det gjelder eiendomsutvikling, fremgår det av St.meld 2819 at helseforetakene med sine 4,9 
mill. m2 eiendomsmasse er den største statlige eiendomsforvalter. Dette gir muligheter til å 
være en viktig rollemodell når det gjelder å legge til rette for langsiktige, miljøriktige løsninger i 
bygg.  
 
Det får også betydning når 125 000 medarbeidere tar miljøhensyn gjennom arbeidsdagen i 
landets helseforetak. Opplæring og bevisstgjøring omkring miljøutfordringene og tiltak for å 
redusere miljøbelastninger, er avgjørende for å oppnå økt miljøgevinst. Hvor god en 
organisasjons miljøprestasjon er, avhenger i stor grad av ledelsens og medarbeidernes 
holdninger til arbeidet. 
 
 
Samfunnsansvar: Natur med et rikt mangfold er en forutsetning for god helse og livskvalitet, 
både i dag og for kommende generasjoner. For helsesektoren blir det viktig å kunne levere gode 
helsetjenester på en slik måte at miljøet ikke belastes negativt, og på den måten unngå at vi 
bidrar til nye helseproblemer. Slik sett knyttes folkehelseperspektivet til miljøarbeidet ved at 
redusert miljøbelastning medvirker til å forebygge skadevirkninger på liv og helse. 
 
 
Miljøledelse: Etablering av miljøledelse viser at helseforetakene tar sitt miljø- og 
samfunnsansvar på alvor. Miljøledelse og miljøsertifisering er virkemidler for helseforetakene 
som bidrar til å få bedre oversikt over hvilke miljøbelastninger som følger av virksomheten, og 
finne frem til gode rutiner og arbeidsmåter som kan redusere miljøbelastningen.  

 
 
 
 
 
Begrepsavklaring 

Miljøledelse er en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre 
at virksomheten oppnår en kontinuerlig forbedring av sin miljøpåvirkning.  
 
Miljøstyringssystemet er et system for å utøve miljøledelse i praksis. Styringssystemet omfatter en 
prosedyresamling som beskriver hvordan systemet er bygget opp og skal fungere, og blir et av 
ledelsens verktøy til å arbeide for miljøforbedring på en styrt og dokumentert måte.  
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 Meld.St.28 (2011 – 2012) 

http://www.regjeringen.no/pages/37918068/PDFS/STM201120120028000DDDPDFS.pdf
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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. ISO 14001 er gjenstand for tredjeparts sertifisering, mens de 
andre standardene i 14000-serien kun er retningslinjer.  
 
En revidert utgave av ISO 14001 kom i 2004 og det er denne de norske 
helseforetakene har arbeidet etter og blir sertifisert etter i prosjektperioden 2011 – 
2014. 
 

 
 

 
 

2.3 Prosessen med å innføre miljøledelse i helseforetakene  

Helseforetakene har i prosjektperioden 2011-2014 etablert miljøledelse etter den internasjonale 
standarden NS-EN ISO 14001:2004, heretter omtalt som ISO 14001. Standarden inneholder 
detaljerte krav til hvordan et miljøstyringssystem skal bygges opp for å bidra til effektiv 
miljøledelse.  
 
Sentralt i ISO 14001 står kravet til kontinuerlig forbedring og overholdelse av lov- og regelverk. 
Standarden gir ikke konkrete miljømål eller standarder for miljøprestasjon, dette må det enkelte 
helseforetak selv fastsette ut i fra en vurdering av egen situasjon og konkrete miljøstatus i 
virksomheten. 
 
I denne vurderingen inngår blant annet at det enkelte helseforetak kartlegger sine 
miljøutfordringer, referert til som miljøaspekter i ISO 14001, og kommer frem til hvilke av disse 
som er vesentlige. Et miljøaspekt er i standarden definert som aktiviteter, produkter eller 
tjenester som kan innvirke på miljøet. Et vesentlig miljøaspekt20 vil følgelig si aktiviteter, 
produkter eller tjenester som har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning.  
 
De vesentlige miljøaspektene, sammen med kartlegging av aktuelle myndighetskrav og 
interessenters krav og forventninger på miljøområdet, utgjør et viktig grunnlag for utforming av 
miljøpolitikk. Miljøpolitikken gjenspeiler helseforetakets overordnede strategi og prinsipper for 
miljøansvar. 
 
Ut i fra kartleggingen av egen miljøstatus, har hvert helseforetak i henhold til ISO 14001 fastsatt 
konkrete forbedringsmål med tilhørende handlingsplan for å realisere sine målsettinger. Det er 
utarbeidet prosedyrer og retningslinjer som skal sikre miljøhensyn gjennom arbeidsdagen for de 
aktivitetene med vesentlig miljøpåvirkning. Det er gjennomført betydelig opplærings- og 
informasjonsvirksomhet for å bidra til forankring av miljøarbeidet i hele organisasjonen. 
 
Intern (miljø)revisjon er tatt i bruk som et forbedringsverktøy og hjelpemiddel for å påse at 
miljøinnsatsen i helseforetaket er effektiv. Intern revisjon er en systematisk, intern gjennomgang 
av miljøstyringssystemet for å vurdere samsvar mellom mål og resultater i miljøarbeidet og er et 
sentralt krav i ISO 14001 (pkt. 4.5.5.). 

                                                        
20 ISO 14001:2004, pkt. 3.6 

Illustrasjonsfoto: Colourbok.com 
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Tilsvarende utgjør avvikshåndtering en viktig del av god miljøledelse. Avvikssystemet skal fange 
opp alle relevante og viktige miljøavvik som må behandles og følges opp med eventuelle 
korrigerende og forebyggende tiltak (ISO 14001:2004, pkt. 4.5.3). 
 
Minst en gang årlig gjennomgår øverste ledelse miljøstyrings-
systemet for å vurdere om det fungerer som forutsatt og om 
foretakets miljøarbeid oppfyller kravet til kontinuerlig 
forbedring. Dette er referert til som ledelsens gjennomgåelse i 
ISO 14001-standarden (pkt. 4.6), og skal resultere i en 
tiltaksplan for det videre arbeidet. 
 
Når miljøstyringssystemet er bygget opp og etablert i 
helseforetaket vil forbedringsarbeidet skje gjennom en 
gjentagende prosess som bringer virksomheten nærmere 
målet om kontinuerlig forbedring. Et viktig element i dette 
arbeidet er PUKK, hvor de enkelte fasene - «planlegge, utføre, 
kontrollere, korrigere» - som inngår i PUKK-sirkelen kan knyttes til 
kravene i ISO 14001.  
 
 
 

 
 

2.4 Miljøsertifisering – en viktig milepæl 

Miljøforbedring over tid er et mål for aktiv miljøledelse. Miljøsertifisering er en viktig milepæl og 
et viktig virkemiddel for å bidra til forankring og engasjement rundt miljøarbeidet i 
helseforetakene og til redusert miljøbelastning.  
 
En sertifisering innebærer at miljøstyringssystemet blir vurdert av en uavhengig, ekstern part.  
Miljøstyringssystemet må ha vært i drift i minimum tre måneder før en sertifiseringsrevisjon kan 
gjennomføres. ISO 14001-sertifikatet gir en bekreftelse på at systemet er i samsvar med en 
internasjonalt anerkjent standard for god miljøledelse og at helseforetaket arbeider aktivt med å 
redusere miljøbelastninger til et minimum.  

Figur 5: SiV HF mottar ISO 14001-
sertifikat (foto) 

Adm. dir. Stein Kinserdal  
(SiV HF) mottar ISO 14001-sertifikat 
fra Morten Taraldsvik (DNV GL) 
under Miljø- og klimakonferansen i 
Trondheim 2013  

(Kilde: Helse Midt-Norge, Flickr) 

 

Figur 4: PUKK-sirkelen 
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Miljøsertifisering er slik sett ikke det endelige målet for sektorens miljøarbeid, men et 
virkemiddel for å bidra til en spesialisthelsetjeneste som tar samfunnsansvar og som er i 
verdenstoppen når det gjelder miljø og bærekraft. 
 
De regionale helseforetakene har inngått rammeavtaler med tre sertifiseringsselskaper, mens 
det har vært opp til det enkelte helseforetak å gjøre avrop på rammeavtalen med leverandøren i 
sin respektive helseregion.  
 
Tabell 2 viser status over miljøsertifiserte helseforetak per 6.oktober 2014.  
 
 
 

Figur 6: Oversikt miljøsertifiserte helseforetak (per 06.10.14) 

Helse Sør-Øst Helse Midt-Norge 

1.  Sykehuset i Vestfold HF Sertifisert 20. Helse Midt-Norge RHF Sertifisert 

2.  Helse Sør-Øst RHF Sertifisert 21. St. Olavs Hospital HF  Sertifisert 

3.  Sunnaas Sykehus HF Sertifisert 22. Sykehusapotekene Midt-Norge HF Sertifisert 

4.  Sørlandet Sykehus HF  Sertifisert 23. HEMIT HF Sertifisert  

5.  Sykehuset Telemark HF Okt 2014 24. Helse Møre og Romsdal HF Okt 2014  

6.  Vestre Viken HF Okt 2014 25. Helse Nord-Trøndelag HF Okt 2014 

7.  Sykehusapotekene HF Okt 2014 Helse Nord 

8.  Akershus 
universitetssykehus HF 

April 2015 26. Helse Nord RHF, SKDE og IKT Sertifisert 

9.  Oslo universitetssykehus HF Mai 2015 27. Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  Sertifisert 

10.  Sykehuset Innlandet HF Nov 2014 28. Nordlandssykehuset HF Des 2014 

11.  Sykehuset i Østfold HF Okt 2014 29. Helgelandssykehuset HF Des 2014 

12.  Sykehuspartner  Mars 2015 30. Finnmarkssykehuset HF Nov 2014 

Helse Vest  31. Sykehusapotek Nord HF Des 2014 

13.  Helse Bergen HF Sertifisert Felleseide selskap 

14.  Helse Stavanger HF Sertifisert 32. Luftambulansetjenesten Sertifisert 

15.  Sjukehusapoteka Vest HF Sertifisert 33. HINAS  Sertifisert 

16.  Helse Førde HF Sertifisert 34. Pasientreiser ANS Sertifisert 

17.  Helse Fonna HF Mai 2015 Ideelle private helseforetak* 

18.  Helse Vest IKT Nov 2014 35. Martina Hansens Hospital HF Sertifisert 

19.  Helse Vest RHF Nov 2014    

 
 
 
 
* I Helse Sør-Øst har ideelle private helseforetak innenfor spesialisthelsetjenesten også vært 
omfattet av styringskravet. Martina Hansens Hospital HF ble i mai 2013 første ideelle sykehus til 
å bli miljøsertifisert.  
 
Flere ideelle private helseforetak i helseregionene har startet arbeidet med å innføre miljøledelse. 
Disse vil inkluderes i felles nasjonale og regionale fora for miljøområdet.  
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3 SAMARBEIDSPROSJEKTETS ARBEIDSOMRÅDER 2011-2014 

Etablering og sertifiseringen av miljøstyringssystemene i landets helseforetak innebærer at det 
er gjennomført en likeartet prosess for hele spesialisthelsetjenesten. Dette har gitt muligheter til 
forenklinger og rasjonalisering i form av fellessamlinger, erfaringsoverføring, bruk av felles 
kompetansepersonell og felles faggrupper. 
 
Innføring av miljøledelse har bidratt til at sektoren har utviklet sin kompetanse når det gjelder 
miljøvennlig drift av helseforetakene og til opprettelse av viktige nettverk, der læring på tvers av 
helseregionene har bidratt til god fremdrift gjennom prosjektperioden.  
 
Det er utviklet og iverksatt en rekke tiltak i regi av samarbeidsprosjektet med hensikt å støtte 
prosessen med å innføre miljøledelse i helseforetakene. Viktige arbeidsområder i 
prosjektperioden omtales i dette kapittelet. Disse omhandler først og fremst pilotordningen, 
felles nettverk som Miljø- og klimaforum og regionale miljøfaggrupper, nettside for prosjektet, 
årlig Miljø- og klimakonferanse med utdeling av miljøpris og utstrakt opplæring gjennom 
kursvirksomhet og rådgivning. I tillegg er det nedsatt egne arbeidsgrupper i delprosjekter for 
utredning av miljø- og klimatiltak innenfor flere miljøtema. 
 
 

3.1 Utvalgte helseforetak som pilot 

Arbeidet med å innføre miljøledelse etter ISO 14001-standarden og etterfølgende 
miljøsertifisering av samtlige helseforetak ble, i henhold til styringspålegg fra HOD, startet i 
januar 2011. Det ble i utgangspunktet valgt ut seks pilotforetak som påbegynte arbeidet ett år 
før de andre helseforetakene. Hensikten med denne ordningen var å gjøre nyttige erfaringer før 
det ble satt i gang et omfattende arbeid i hele sektoren.  
 
Pilotene har utvekslet erfaringer gjennom egne pilotmøter i perioden. Erfaringene er videre delt 
med øvrige helseforetak gjennom felles samlingspunkt, jf. regionale miljøfaggrupper og nasjonalt 
Miljø- og klimaforum. Pilotene har på denne måten fungert som fyrtårn i egen region og vist vei 
for de andre helseforetakene i prosessen med å etablere miljøledelse. Arbeidet i de øvrige 
helseforetakene startet med en kick-off konferanse i Bergen i desember 2011.  
 
Pilotforetakene har bidratt med nyttige erfaringer og forslag til løsninger på flere områder. Et av 
disse er kartleggingsmetoden for å identifisere helseforetakets miljøaspekter (jf. delkapittel 2.2., 
s. 16). Kartleggingsarbeidet fremstår som noe av det tyngste arbeidet ressurs- og tidsmessig for 
store organisasjoner som skal innføre miljøledelse.  
 
Et annet område der pilotforetakenes arbeid har hatt stor betydning for øvrige helseforetak i 
prosjektperioden er relatert til oppbygging av miljøstyringssystemet. Blant annet er eksempler 
på prosedyrer som beskriver hvordan systemet er bygget opp og skal fungere, utvekslet i 
nettverkene for å medvirke til forenkling og erfaringsutveksling om hvordan miljøarbeidet kan 
organiseres på en effektiv måte.   
 
Erfaringer med tiltak som bidrar til forankring av og engasjement rundt miljøarbeidet i 
organisasjonen, er et annet eksempel der pilotforetakene har vist vei og inspirert til handling. 
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Ved å ligge nærmere ett år før de øvrige helseforetakene, har pilotenes møter med 
sertifiseringsselskapene tidlig i prosjektperioden samt erfaringer fra selve prosessen med å 
oppnå miljøsertifisering vært verdifulle. Øvrige helseforetak har kunnet bygge videre på disse 
erfaringene i eget arbeid. Samtidig bør det nevnes at det til tider har vært krevende for 
pilotforetakene å sikre en god prosess i eget helseforetak, og samtidig bidra til å dra øvrige 
helseforetak i samme retning.  
  
Flere av pilotforetakene fungerer fortsatt som «fyrtårn» for andre helseforetak gjennom de 
erfaringer som gjøres etter at selve miljøsertifiseringen er oppnådd. Det er imidlertid i dag et 
større mangfold av erfaringer ettersom samtlige helseforetak er miljøsertifisert eller er nært 
forestående å bli miljøsertifisert. Dette er en styrke for det videre miljøarbeidet i 
spesialisthelsetjenesten. Etablerte samlingspunkt utgjør viktige arenaer for å nyttiggjøre seg 
disse erfaringene i det videre miljøforbedringsarbeidet.  
 
 
Anbefaling 

Pilotordningen er en modell som bør vurderes i det videre miljøoppfølgingsarbeidet, spesielt 
knyttet til delprosjekter som har til formål å utrede og iverksette miljø- og klimatiltak i sektoren.  
 
Der det per dags dato ikke foreligger tilstrekkelig datagrunnlag eller praktiske erfaringer på 
valgte utredningsområder, kan pilothelseforetak involveres i arbeidet for å bidra til nyttige 
erfaringer før tiltak anbefales i hele sektoren.  
 

3.2 Kurs og opplæring 

Kompetanseutvikling på miljøområdet må omfatte alle som har en rolle og funksjon med 
miljøpåvirkning. På denne måten sikrer man at det etableres robuste miljøstyringssystemer og at 
nødvendige tiltak settes i verk for å utvikle og vedlikeholde disse. Kompetanseutviklingen er også 
en forutsetning for at det etableres engasjement og kultur for miljøsatsing i den enkelte 
virksomhet. 
 

Figur 8: Eksempel på miljøresultat, Helse Bergen HF 
 

 

Figur 7: Informasjonstiltak, SiV HF 
 

 

Utdrag fra presentasjon av miljøarbeidet i Helse Bergen 
HF på Miljø- og klimaforum 28. november 2013 

 
 

 

Utdrag fra presentasjon av miljøarbeidet ved Sykehuset i 
Vestfold HF på Miljø -og klimaforum 15. november 2012 
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I perioden 2011-2014 har det vært utviklet og holdt en rekke kurs relevant for miljøarbeidet i 
helseforetakene. Behovet for opplæring i ISO 14001, miljørevisjon og miljøavvik, miljølovverk og 
generell miljøkunnskap har vært stort og flere hundre personer har deltatt på kursene i løpet av 
perioden. Det er også gjennomført kurs spesielt rettet mot ledelsens representant samt tilpasset 
miljøkurs i det enkelte helseforetak på forespørsel. 
 
Foruten disse klasseromskursene har det blitt utviklet et e-læringskurs i Ytre miljø som alle 
helseforetak har kunnet benytte og tilpasse til lokalt miljøstyringssystem. E-læringskurset er 
utviklet med alle medarbeidere som målgruppe og gir en introduksjon til helseforetakenes 
miljøpåvirkning samt miljøstyringssystemet som verktøy til å redusere miljøbelastningen til et 
minimum. 
  
 
Anbefaling 

I delrapporten «Veien videre» (jf. vedlegg) fremheves aktiviteter for å utvikle miljøkompetansen 
i spesialisthelsetjenesten som et avgjørende innsatsområde i tiden fremover. Miljøarbeidet 
omfatter organisasjonen bredt og mange funksjoner i et helseforetak har en rolle når det gjelder 
å etterleve krav i miljølovgivningen og bidra til kontinuerlig miljøforbedring. 
 
Grunnopplæring av alle medarbeidere og spesialisert opplæring for utvalgte miljøfunksjoner er 
et område som krever kontinuerlig oppfølging i helseforetakene. En nasjonal samordning av 
opplæring innen felles temaområder, vil åpenbart være til støtte for helseforetakene. 
Tiltak for en samordnet kompetanseutvikling for miljø innebærer blant annet å videreutvikle e-
læringskurs og kurspakker til aktuelle målgrupper, samt organisere kurs på nasjonalt og/eller 
regionalt nivå etter behov. Utdanning av såkalte «superbrukere» er et tiltak som kan bidra til å 
styrke den interne kompetansehevingen på miljøområdet ved at flere kan drive nødvendig 
opplæring innen sentrale miljøtema i helseforetakene. Direkteoverføring (strømming) av 
konferanser og seminarer samt bruk av opplæringsfilmer gir også muligheter til å nå flere og en 
bredere målgruppe. 
 
Et særlig aktuelt område for samordnet opplæringstiltak er ny revidert ISO 14001-standard som 
iverksettes høsten 2015. Revidert standard vil innebære en del endringer med betydning for 
helseforetakenes miljøstyringssystemer og opplæring i nye standardkrav blir avgjørende for det 
videre miljøarbeidet (jf. kapittel 5).  
 
 

3.3 Miljø- og klimaforum 

Miljø- og klimaforum har gradvis utviklet seg til å bli en nasjonal arena for utveksling av 
erfaringer i miljøarbeidet og en sentral lærings- og kompetansearena. Både interne og eksterne 
ressurspersoner har vært invitert til Miljø- og klimaforumet for å belyse relevante tema, både 
hva angår selve miljøstyringssystemet og miljøfaglige tema. Av særlig viktighet er rollen Miljø- og 
klimaforum har hatt i å bygge relasjoner på tvers av helseforetakene og til å utvikle et nasjonalt 
nettverk av nøkkelpersoner innen miljøarbeidet. De siste årene har nærmere 40 deltakere fra 
alle helseregionene møtt i forumsamlingene, som arrangeres opptil fire ganger årlig.  
 
I tråd med framdrift i miljøarbeidet i de enkelte helseforetak, har Miljø- og klimaforum utviklet 
seg i takt med et økende kunnskapsnivå på miljøområdet. Prosjektsekretariatet har i 
prosjektperioden hatt en aktiv rolle i å arrangere og lede Miljø- og klimaforum, der både den 
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nasjonale prosjektgruppen og helseforetakenes medlemmer i forumet har bidratt med innspill til 
program samt deltatt aktivt i samlingene med foredrag og diskusjon. Foruten nytteverdi for det 
enkelte helseforetak å lære om andres erfaringer og tiltak, har forumet vært viktig for den 
nasjonale prosjektgruppen og prosjektsekretariatet med hensyn til å skaffe seg innsikt i 
utfordringsbildet helseforetakene har på miljøområdet.  
 
 
Anbefaling 

I delrapporten «Veien videre» tilrås det at Miljø- og klimaforum fortsetter som et sentralt 
miljøfaglig forum for helseforetakene med 2 – 4 årlige samlinger. Innholdet i samlingene bør 
utvikles i dialog med helseforetakene og tilpasses behovet for faglig påfyll slik dette til enhver tid 
oppleves i virksomhetene. Helseforetakene bør ha en aktiv rolle i planlegging og valg av tema for 
samlingene i forumet og dette behovet kan hensiktsmessig drøftes og kommuniseres gjennom 
de regionale miljøfaggruppene. 
 
 

3.4 Miljø- og klimakonferansen 

Den årlige miljø- og klimakonferansen er et tiltak som ble initiert av HOD i 2008, og er siden 
videreført i regi av samarbeidsprosjektet. Foretaksledelsen sammen med medarbeidere med 
miljøoppgaver i helseforetakene var fremste målgrupper for konferansen de første årene og 
temavalg og innhold ble forsøkt tilpasset dette.  
 
I dag er man opptatt av betydningen av at hele organisasjonen i den enkelte virksomhet tar del i 
miljøarbeidet. Konferansen de senere årene har derfor blitt utviklet til å være en arena også for 
andre viktige målgrupper som driftspersonell og klinisk personell. På sikt kan det vurderes å 
trekke inn eksterne samhandlingsaktører som kommuner, private tjenesteleverandører og 
interesseorganisasjoner.  
 
Miljø- og klimakonferansen har opplevd økende oppmerksomhet de siste årene med rundt 150 
deltakere fra hele landet og foredragsholdere fra både inn- og utland. Konferansen har utviklet 
seg til å bli et viktig samlingspunkt for nøkkelpersoner i miljøarbeidet og bidrar til å sette agenda 
for den videre innsatsen på dette området i spesialisthelsetjenesten.  
 
 
Anbefaling 
Siden lederforankringen er en avgjørende og kritisk faktor i miljøarbeidet og siden miljøsatsingen 
er en sentral del av helseforetakene sitt samlede samfunnsansvar, er anbefalingen i 
delrapporten «Veien videre» at konferansen bør ha sin naturlige plass blant de øverste lederne 
også i årene fremover. 
 
For å ivareta en helhetlig tilnærming til miljø- og klimaspørsmål i spesialisthelsetjenesten foreslår 
arbeidsgruppen å videreutvikle konferansen til i større grad også å være en arena for andre 
viktige målgrupper i miljøarbeidet gjennom å tilby et variert program. 
 
Konferansene har hittil hatt hovedvekt på å belyse forskjellige miljøfaglige tema som berører 
sektoren. Det tilrås at det på fremtidige konferanser også settes av tid til meningsutveksling 
blant møtedeltagerne. Konferansen er en egnet arena for å styrke miljøengasjementet blant 
lederne og kan dessuten fungere som en egnet arena for å bringe frem konstruktive innspill på 
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miljøtiltak. Direkteoverføring (strømming) av konferansen bør vurderes for nå et bredere 
publikum.  
 
 

3.5 Miljøprisen 

Spesialisthelsetjenestens egen miljøpris tildeles annet hvert år personer som har utmerket seg 
med sitt miljøengasjement. Prisen deles ut under den årlige Miljø- og klimakonferansen. 
Formålet er å stimulere til godt miljøarbeid i spesialisthelsetjenesten og miljøprisen skal være en 
påskjønnelse for ekstraordinær innsats utover det som er vanlig i jobbsammenheng21. 
 
Miljøprisen bidrar til å løfte de gode miljøtiltakene og skaper engasjement rundt miljøsaken. 
Prisen ble første gang utdelt i 2011 og siden i 2013. Komitearbeidet for å utpeke neste års 
miljøprisevinner, som deles ut på Miljø- og klimakonferansen 2015, er i gang. Komiteen består av 
representanter fra alle helseregionene, tillitsvalgte og ekstern deltaker fra relevant 
miljøorganisasjon.  
 
 
Anbefaling 

Utdeling av miljøprisen anbefales videreført for å bidra til styrket miljøengasjement samt 
synligjøre miljøinnsatsen i sektoren. 
 
 

 

3.6 Drift av nasjonal nettside 

Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet har gjennom nettsiden «Grønt sjukehus» kontinuerlig 
samlet og oppdatert informasjon og erfaringer relevant for miljøarbeidet i helseforetakene. 
Prosjektsekretariatet i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF har hatt 
ansvaret for drift av nettsiden.  
 
I tilknytning til prosjektledelsen i samarbeidsprosjektet, er nettsiden «Grønt sjukehus» plassert 
under Helse Vest RHF sitt ekstranettområde. I løpet av 2014 har Helse Vest foretatt en 
omfattende omlegging av nettsidene til ny løsning.  Dette har medført en omlegging også av 

                                                        
21

 Prinsipper for tildeling av miljøprisen 

Figur 9: Miljøprisvinneren 2012 (foto) 

Randi Fjellberg (SiV HF) mottar Miljøprisen 2012 under Miljø- og 
klimakonferansen 2013  

(Kilde: Helse Midt-Norge, Flickr) 

 
 

http://www.helse-vest.no/no/FagOgSamarbeid/grontsjukehus/Sider/Milj%C3%B8prisen-.aspx
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«Grønt sjukehus», som gav muligheter for en oppdatert plattform for videre arbeid med 
kommunikasjon av miljøarbeidet i sektoren.  
 
Et mål for den videre utviklingen av nettsiden blir å legge til rette for god kommunikasjon av 
resultater og praktiske erfaringer fra helseforetakenes miljøarbeid som kan tjene til inspirasjon 
for andre, samt bidra med informasjon om aktuelle aktiviteter og arrangementer og relevant 
faglitteratur som kan understøtte helseforetakenes daglige miljøarbeid.  
 
 
Anbefaling 

Nettsiden anbefales videreutviklet til å bli en sentral kunnskapsbase for miljø- og klimasaker 
samt være et redskap som bidrar til en samordnet innsats i spesialisthelsetjenesten på dette 
området.  Av særlig viktighet er formidling av kurs og aktiviteter relevant for helseforetakene, 
formidling av oppdatert og relevant faglitteratur, formidling av sektorens miljøprestasjon 
(resultater) både internt og til eksterne interessenter. Det bør også vurderes å benytte sosiale 
medier og strømming av seminarer i større grad enn i dag for å nå flere med relevant og 
interessant informasjon.  
 
 

3.7 Regionale miljøfaggrupper 

De regionale miljøfaggruppene representerer i dag godt innarbeidde faglige fora for 
erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. Miljøfaggruppene med deltakelse av samtlige 
helseforetak i sin region er i stor grad et viktig supplement til nasjonale nettverk, hvor det blir 
mulig å gå inn i saker i mer detalj og finne løsninger tilpasset arbeidet som skjer i den enkelte 
helseregion.  
 
Det er flere eksempler på at arbeid foretatt i de regionale miljøfaggruppene har bidratt til å sette 
viktige saker på agendaen i nasjonale samlinger, og på den måten bidratt til samordning og 
utvikling av miljøarbeidet. Rapportering på klimagassutslipp er et slikt eksempel, jf. delkapittel 
4.5.  
 
 
Anbefaling 

De regionale miljøfaggruppene anses å ha en relevant og naturlig rolle også i tiden fremover. Slik 
det fremgår i anbefalinger for videreføring av Miljø- og klimaforum, bør det legges til rette for at 
de regionale miljøfaggruppene fortsetter å ha en aktiv rolle i planlegging og valg av tema for 
samlingene i forumet basert på helseforetakenes erfaringer fra miljøarbeidet. 
 
  



26 
 

3.8 Delprosjekter for miljø- og klimatiltak  

Parallelt med arbeidet med å etablere miljøledelse i helseforetakene i prosjektperioden, er det i 
regi av samarbeidsprosjektet iverksatt flere delprosjekter for å bidra til å øke kunnskapen om 
hvordan spesialisthelsetjenesten kan redusere sitt samlede «miljøfotavtrykk».  
 
I henhold til målsettingene i prosjektfasen 2011 - 2014 er det blitt nedsatt arbeidsgrupper som 
spesielt har arbeidet med:  
 
 
 Oppfølging av anbefalte tiltak i delrapport 

om bygg og miljø, herunder legge til rette 
for klimavennlige løsninger og oppvarming 
 

 Oppfølging av anbefalte tiltak i delrapport 
om innkjøp  
 

 Oppfølging av anbefalte tiltak i rapport om 
transport og miljø 

 Iverksette delprosjekt om 
spesialisthelsetjenestens påvirkning på 
miljøet gjennom bruk av legemidler  
 

 Iverksette delprosjekt om økologisk og 
kortreist mat til pasienter og ansatte i 
spesialisthelsetjenesten 

 
 
I tillegg til nevnte målsettinger har prosjektgruppen også funnet det riktig å fokusere på andre 
miljøområder som avfallshåndtering og miljøopplæring.  
 
I det følgende gis en oversikt over arbeidet i de enkelte delprosjektene. Rapportene er 
tilgjengelige på prosjektets nettsider www.grontsjukehus.no. 
 
 
 

3.8.1 Innkjøp og etisk handel 

Helseforetakene påvirker sine omgivelser gjennom innkjøp og forbruk. Klare miljøkrav i 
anskaffelsene kan bidra til kjøp av varer og tjenester med mindre energi- og ressursforbruk, 
mindre avfall og mindre bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier. 
 
Miljøarbeidet handler også om å ta etiske hensyn i anskaffelsesprosessen. Offentlig sektor er i 
større og større grad en del av den globale handelen med varer og tjenester, og mange av 
varene som kjøpes inn er produsert i lavkostland og er i risikosonen for å ha vært produsert 
under kritikkverdige forhold.  
 
 
Arbeid i delprosjektet 2011 - 2014 

I prosjektperioden har arbeidsgruppen i delprosjektet for miljøvennlige innkjøp og etisk handel 
bestått av innkjøpsfaglige medarbeidere fra alle de fire helseregionene, HINAS og 
Sykehuspartner.  
 
I 2013 arbeidet delprosjektet hovedsakelig med å utarbeide en veileder for miljøvennlige 
anskaffelser i helseforetakene. Veilederen forelå høsten 2013, og er tilgjengelig på 
samarbeidsprosjektets nettside www.grontsjukehus.no.  Implementeringen av anbefalte tiltak i 
veilederen er overlatt helseregionene.  
 

http://www.grontsjukehus.no/
http://www.grontsjukehus.no/
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I tillegg rapporterer helseregionene årlig om sitt arbeid med etisk handel til organisasjonen 
Initiativ for etisk handel (IEH). Helseregionene og HINAS er samlet medlem av IEH, og innebærer 
en forpliktelse til å være pådrivere for etisk handel og stille krav til en etisk leverandørkjede. 
Hensikten er å bidra til at innkjøpte varer er laget i tråd med internasjonalt anerkjente 
standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. Rapportene ligger åpent på www.etiskhandel.no. 
 
Etisk handel har også vært et av flere tema behandlet i Miljø- og klimaforum samt på Miljø- og 
klimakonferansen. I forumsamlingen 7. februar 2013 fikk deltakerne innblikk i erfaringene fra en 
studietur til Malaysia og India i januar 2013, presentert av spesialrådgiver Grete Solli fra Helse 
Sør-Øst RHF. Studieturen ble blant annet dekket i Dagsavisen under tittelen «Himmel og helvete 
i Malaysia»22 samt i KLP Magasinet23.  
 
Arbeidet med etisk handel har blant annet omhandlet å fastsette felles etiske krav i anskaffelser, 
arrangere leverandørkonferanser og å dele erfaringer fra oppfølginger i lavkostland. I 2013 vant 
Sykehuspartner KLPs pris for etisk handel «Ikke for enhver pris», som er nærmere beskrevet i 
rapport for miljø- og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst 201324. 
 
 
 
«Himmel og helvete i Malaysia» 
Under en studietur til Malaysia besøkte reisefølget flere fabrikker som 
produserer plasthansker til helseforetakene.  Foruten spesialrådgiver Grete Solli 
og Geir Håheim, Advokat MNA i Helse Vest RHF, bestod reisefølget av 
avtaleforvalter i Helse Sør-Øst og myndighetsrepresentanter med ansvar for å 
sikre etisk handel i offentlige anskaffelser. 
 
Som Dagsavisens tittel indikerer avdekket studieturen både svært kritikkverdige 
forhold, men også positive eksempler på at det er fullt mulig å sørge for 
respektable arbeidsforhold i Malaysia så vel som i Norge.  

 
 
 
 

3.8.2 Legemidler og miljø  

Temaet «legemidler og miljø» er viktig for miljø- og klimaprosjektet i spesialisthelsetjenesten. 
Dette fordi det er en så åpenbar kobling mellom på den ene siden å drive helsetjenester med 
mål om å gjøre mennesker friske, og på den andre siden kjøp og bruk av produkter som kan ha 
en risikofaktor for nettopp menneskers helse gjennom sin påvirkning på det ytre miljø.  
 
I ny rapport avlevert Helseminister Bent Høie den 18. august 2014, beskrives antibiotikaresistens 
hos bakterier som en av de viktigste globale helseproblemer i vår tid. En ekspertgruppe 
opprettet av fire departementer; Helse – og omsorgsdepartementet, Landbruks- og 
matdepartementet, daværende Fiskeri- og kystdepartementet og daværende Miljøvern-
departementet, påpeker at multiresistens øker over hele verden og at frykten for at vi om kort 
tid ikke kan kontrollere viktige infeksjonssykdommer stadig blir mer aktuell.  

                                                        
22

 Dagsavisen (5.februar 2013) 
23

 KLP Magasinet (2013) 
24

 Rapport om miljø- og samfunnsansvar 2013 - HSØ 

Figur 10: Nyhetssak i Dagsavisen, 
 5. februar 2013 

http://www.etiskhandel.no/
http://www.dagsavisen.no/tema/arbeidsliv-og-utdanning/himmel-og-helvete-i-malaysia/
https://www.klp.no/polopoly_fs/1.23749.1377602546!/menu/standard/file/KLP_Magasinet_0213.pdf
http://www.helse-sorost.no/fagfolk_/temasider_/etikk_/Documents/Milj%C3%B8rapport%202013.pdf
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Rapporten vektlegger at antibiotikaresistens må sees i et «one-health»-perspektiv og krever en 
samlet innsats på tvers av ulike fagområder og departementer for å redusere overforbruk og 
feilbruk av antibiotika. 
 
Forskeren Dr. Joakim Larsen fra Gøteborg Universitet var en av innlederne under den årlige 
Miljø- og klimakonferansen i 2011. Ved å vise til forskning om legemidlers påvirkning på 
naturmiljøet, synliggjorde Larsen rekkevidden av helsesektorens virksomhet. Spesielt tydelig ble 
dette gjennom studier fra India som viser hvordan forurensing fra renseanlegg ved 
legemiddelfabrikker fører til at store mengder legemidler havner i drikkevannet til millioner av 
mennesker som bor i området. Undersøkelsene viste at over 70 legemidler produsert i 
studieområdet var i salg på det svenske markedet25.   
 
 
Arbeid i delprosjektet 2011 - 2014 

Delprosjektet for legemidler og miljø har i prosjektperioden hatt som mål å utrede hvilke 
konsekvenser legemidler har på miljøet og hvilke tiltak spesialisthelsetjenesten kan iverksette for 
å redusere utslipp av legemidler.  
 
Arbeidsgruppen har siden oppstart i 2012 bestått av representanter fra Legemiddelindustrien 
(LMI), sykehusapotekene og prosjektsekretariatet samt tillitsvalgt. Delprosjektet ble blant annet 
presentert på Miljø- og klimakonferansen i Tromsø 2014. Utredningen blir presentert i rapport 
med anbefalinger fra arbeidsgruppen innen prosjektperioden avsluttes desember 2014. 
Rapporten blir tilgjengelig på samarbeidets nettside www.grontsykehus.no. 
 
 
 

3.8.3 Bygg og eiendom 

Bygningers miljøprestasjon er avhengig av mange faktorer. Blant annet har lokalisering av bygg, 
utforming, materialvalg og hvordan bygget brukes betydning. Disse faktorene må sees i 
sammenheng for å kunne avgjøre om byggets miljøprofil er tilfredsstillende.  
 
Det er i de tidlige fasene i et byggeprosjekt at det legges til rette for de gode miljøløsningene. 
Generelt kan man si at de to viktigste tiltakene for å gjennomføre gode miljøtiltak i et 
byggeprosjekt er at det tas hensyn til miljø tidlig i prosessen, og at flere aktører blir involvert på 
et tidlig tidspunkt. Som en av landets største offentlige eiendomsforvaltere har 
spesialisthelsetjenesten et betydelig samfunnsansvar når det gjelder å legge til rette for 
langsiktige, miljøriktige løsninger i bygg.  
 
 
Arbeid i delprosjektet 2011 - 2014 

I perioden 2011 – 2012 har arbeidsgruppen utredet miljø- og klimatiltak innen bygg og 
eiendomsutvikling i spesialisthelsetjenesten. Formålet med delprosjektet er å bidra til at det i 
byggeprosjekter foretas en vurdering og dokumentering av den totale miljøbelastningen til bygg 
i spesialisthelsetjenesten. 

                                                        
25

Larsson, D.G.J., Fick, J., Transparency throughout the production chain – a way to reduce pollution from the 
manufacturing of pharmaceuticals?, Regulatory Toxicology and Pharmacology (2009), 
doi:10.1016/j.yrtph.2009.01.008  

http://www.grontsykehus.no/
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Energiledelse 
I delrapport for bygg og miljø (2012) anbefales blant annet innføring av energiledelse i helseforetakene for å 
bidra til reduksjon av energiforbruket.  
 

Akershus universitetssykehus er et av helseforetakene hvor energiledelse har gitt resultater. Forbruket i 
gammel bygningsmasse på Nordbyhagen i Lørenskog hadde steget betraktelig i 2011, men via sitt energiopp- 
følgingssystem avdekket Ahus feil i måleverdiene. I mars 2014 fikk divisjon for service og teknikk tilbakebetalt 
9,35 mil. kroner fra fjernvarmeselskapet Fortum. 
 

Energileder Trine Chr. Helgerud håper noe av pengene kan brukes til energireduserende tiltak i gammel 
bygningsmasse på Nordbyhagen, hvor damp fortsatt brukes i betydelig omfang.  

 
[Nyhetssak 04.04.14,intranett Akershus universitetssykehus HF] 

I 2012 avleverte arbeidsgruppen rapport som omhandler langsiktige miljømål og ambisjoner 
(2013 – 2020) samt handlingsplan (2013 – 2016) for gjennomføring av anbefalte tiltak 
gjennomgripende for sektoren. Rapporten retter seg spesielt mot tiltak for reduksjon av 
klimagassutslipp, energieffektivisering og reduksjon av helse- og miljøskadelige stoffer.  
 
Rapporten inneholder dessuten en praktisk veiledning for miljøriktige valg for områdene 
energibruk, materialbruk og avfallshåndtering i nybygg og ombygninger (del 2). Veiledningen 
følger plan- og byggeprosessens hovedfaser; tidligfasen og gjennomføringsfasen, og inkluderer 
en oversikt over aktuelle myndighetskrav knyttet til hvert av områdene. 
 
Rapporten ble behandlet i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet i RHF AD – møtet 18. mars 
2013, og har etter vedtak i møtet vært på høring i landets helseforetak. Rapporten og 
høringsuttalelser ble videre behandlet i RHF AD-møtet 23. september 2013, og er siden 
behandlet som styresak i helseregionene i løpet av høsten 2013.  
 
Rapporten anses nå som godt forankret i helseforetakene. Den er tilgjengelig på samarbeids-
prosjektets nettsider www.grontsjukehus.no.  
 
 

 
 
 

3.8.4 Transport 

Transportsektoren medfører vesentlige utslipp av klimagasser, støv og støy med konsekvenser 
for helse og miljø. Delprosjekt «transport og miljø» har som målsetning å utrede tiltak for å 
redusere negativ påvirkning på miljø og helse fra helseforetakenes transportvirksomhet 
(medarbeidere, pasienter, besøkende og varer). 
 
 

Arbeid i delprosjektet 2011 - 2014 

Samarbeidsprosjektet er i dialog med Transportøkonomisk institutt (TØI) om et samarbeid om 
delprosjektet. I løpet av 2014 er det i prosjektgruppen vurdert iverksetting av arbeidet i 
inneværende prosjektperiode, som blant annet har omhandlet søknad om prosjektstøtte fra 
Transnova for finansiering av samarbeidet med TØI.  
 

http://www.grontsjukehus.no/
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Prosjektgruppen har vurdert det dit hen at det er et behov for å undersøke noe mer omkring 
valg av tema for delprosjektet (jf. arbeidsreiser, pasientreiser, varetransport). Dette innebærer 
blant annet å gjøre nødvendige undersøkelser av hva som allerede foreligger av 
transportanalyser i helseforetakene, før det foretas en vurdering av temavalg sett opp i mot 
nytteeffekt for sektoren på området. 
 
Et samarbeid med TØI anses som svært gunstig for å sikre en god faglig kvalitet på videre arbeid i 
delprosjektet. Prosjektgruppen vil opprettholde kontakt med TØI med sikte på ny søknadsfrist 
for prosjektstøtte fra Transnova våren 2015.  
 
 
 

3.8.5 Økologisk og kortreist mat 

Det er en nasjonal målsetning om 15 % økologisk forbruk og produksjon innen 2020. I 
regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser 2007 - 2012, 
som fortsatt er gjeldende, er det gitt en del føringer for offentlige innkjøp. Alle statlige 
virksomheter er pålagt i handlingsplanen å oppfylle økologimålsetningen.  
 
Miljøpåvirkning relatert til matproduksjon omhandler alle ledd i matkjeden, fra 
primærproduksjon via håndtering og transport til tilberedning. På sin vei fra jord til bord, står 
matvarekjeden for ca. 30 % av de globale klimagassutslippene. I tillegg medfører matproduksjon 
konsekvenser for miljøet gjennom risiko for utarming av jord, spredning av giftstoffer, 
algeblomstring i sjø og hav og tap av naturmangfold.  
 
Mindre kjøtt og mer grønnsaker er bra for både helse og klima. I tillegg er det klimasmart å spise 
mat etter sesong, som krever mindre energi til produksjon, transport og lagring. 
 
I helseforetakene serveres det millioner av måltider, og medarbeidere som jobber med mat i 
storhusholdningen er nøkkelpersoner i realiseringen av regjeringens målsetting for økt økologisk 
forbruk. Når mange storhusholdninger etterspør og stiller krav til leverandørene om økologisk 
mat vil volumet øke og kunne bidra til at prisene på økologisk mat går ned.  
 
Forebygging og reduksjon av matsvinn gir også miljøgevinster ved at vi unngår miljøbelastende 
produksjon av mat som ikke blir spist, dette i tillegg til reduserte vare- og avfallskostnader. I 
utviklingsland oppstår mesteparten av matsvinnet i første del av matvarekjeden på grunn av 
manglende lagringsmuligheter, riktig utstyr eller infrastruktur. I Norge og den rike delen av 
verden kastes mer mat enn noensinne. Her oppstår matsvinnet hovedsakelig i siste del av 
kjeden, hos forbrukeren, hvorav hver nordmann i gjennomsnitt kaster 46,3 kilo spiselig mat i 
året. 
 
 
Arbeid i delprosjektet 2011 - 2014 

Delprosjekt for økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten har som formål å bidra til en 
retning av bærekraftige matvaner og forbruk i helseforetakene.  
 
Delprosjekt økologisk og kortreist mat har hatt mål av seg å bidra til kunnskapsutvikling når det 
gjelder miljøvennlig mat samt inspirasjon og praktisk veiledning til helseforetakene for å øke 
andel økologisk og kortreist mat servert i det enkelte storkjøkken. Delprosjektet er et 
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Figur 11: Avfallspyramiden (kilde: LOOP.no) 

samarbeidsprosjekt mellom det nasjonale miljø- og klimaprosjektet og OIKOS Økologiske Norge, 
hvorfra seniorrådgiver Maiken Sele er engasjert som prosjektleder.  
 
Delprosjektet har hatt en praktisk tilnærming i sitt arbeid der opplæring og tiltak er 
implementert i prosjektperioden. Siden oppstart i 2012 har det i regi av delprosjektet blitt 
arrangert to årlige fellessamlinger med foredrag, erfaringsutveksling, befaringer og kurs for 
helseforetakene som deltar i delprosjektet. Helseforetakene har også fått individuell oppfølging 
gjennom foredrag og rådgivning i sitt arbeid med å utarbeide handlingsplaner og utrede hvilke 
produkter som lar seg erstatte av økologiske og/eller kortreiste alternativ.  
 
Til sammen 14 enheter fra følgende helseforetak har deltatt i delprosjektet: 
 

 Helse Stavanger HF 
 Helse Bergen HF 
 Helse Fonna HF 

 Helse Førde HF 
 UNN HF Harstad 
 Vestre Viken HF 

 Sykehuset Østfold HF 
Moss 

 Vikersund kurbad 

 
Sykehuset i Vestfold HF og St. Olavs hospital HF er forbildeprosjekter på dette området og har 
bidratt inn i delprosjektet med sine erfaringer med økologiske mat i storkjøkkenet.  I tillegg er 
erfaringer fra Danmark og Sverige utvekslet gjennom presentasjoner på samlinger for 
deltakende helseforetak. 
 
Det er høsten 2014 utarbeidet en erfaringsrapport fra arbeidet i delprosjektet. Rapporten 
omhandler praktiske muligheter og utfordringer ved innkjøp og servering av økologisk og/eller 
lokal mat i spesialisthelsetjenesten. Rapporten baserer seg på erfaringer fra deltakende 
helseforetak i prosjektperioden.  
 
 
 

3.8.6 Avfallshåndtering 

Økonomisk vekst bidrar til økt forbruk og mer 
avfall. Beregninger gjort av Miljødirektoratet 
viser at avfallsmengden har økt med 50 % siden 
1995, hvorav 81 prosent blir gjenvunnet og mer 
enn 95 prosent av alt farlig avfall samles inn26. 
Forsvarlig håndtering av farlig avfall bidrar til å 
unngå utslipp av klimagasser, tungmetaller og 
andre miljøgifter til naturen.  
 
I bunn og grunn handler miljøarbeidet om å 
velge riktig og kaste riktig. Avfallsforebygging 
står sentralt for å bidra til å redusere mengden 
avfall som går til sluttbehandling. Dette 
innebærer en helhetlig tilnærming til 
avfallsutfordringen som inkluderer hele 
verdikjeden fra uttak, foredling, bruk og 
avhending. 
 

                                                        
26

 Miljøstatus.no 

http://www.miljostatus.no/Tema/Avfall/
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For å oppnå miljøgevinster langs hele verdikjeden er det avgjørende at vi velger riktig, både 
mengde og type produkter samt sikrer gode rutiner for håndtering av avfallet som likevel 
oppstår. Her spiller både forbrukeren og den profesjonelle innkjøperen en viktig rolle, foruten 
gode retningslinjer for avfallshåndtering i virksomheter.  
 
Avfallspyramiden27 illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for 
avfall. Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig. 
 
 
Arbeid i delprosjektet 2011 - 2014 
Delprosjekt avfall har som formål å beskrive ulike avfallsfraksjoner som vi har i helseforetakene 
med særlig fokus på de fraksjonene som er spesielle for spesialisthelsetjenesten i form av 
medisinrester, cytostatika og patologisk avfall.  Prosjektet utreder også nedstrømsløsninger for 
avfallet.  
 
Utredningen blir presentert i rapport med anbefalinger fra arbeidsgruppen innen 
prosjektperioden avsluttes desember 2014. Rapporten blir tilgjengelig på www.grontsykehus.no. 
 
 
 

3.8.7 Opplæring 

Kurs og opplæringsaktiviteter i prosjektperioden er omtalt i delkapittel 3.2. I delrapporten 
«Veien videre» (jf. vedlegg) fremheves aktiviteter for å utvikle miljøkompetansen i sektoren som 
et viktig innsatsområde i det videre arbeidet på området.  
 
Opplæring som delprosjekt har hatt som formål å utrede hvilken miljøkompetanse ulike 
målgrupper i helseforetakene bør ha. Målet er at delprosjektet skal bidra med retningslinjer for 
kompetanseutvikling innen miljøområdet i sektoren.  

 

 
Arbeid i delprosjektet 2011 - 2014 

Delprosjektet «opplæring» har i prosjektperioden identifisert målgrupper i helseforetakene som 
bør omfattes av en opplæringsplan for ytre miljø. Arbeidsgruppen har utarbeidet en veileder 
som gir en oversikt over aktuelle målgrupper samt forslag til organisering av opplæringen i 
helseforetakene. I tillegg viser veilederen til kurstilbud internt i sektoren, i regi av 
samarbeidsprosjektet, samt eksterne ressurser for miljøopplæring som kan understøtte dette 
arbeidsområdet. 
  
Veilederen blir tilgjengelig på prosjektets nettsider www.grontsjukehus.no, og representerer et 
første ledd i arbeidet med å kartlegge og utvikle et godt opplæringstilbud i spesialisthelse-
tjenesten på miljøområdet.  
 
 
  

                                                        
27

 Retursamarbeidet LOOP 

http://www.grontsykehus.no/
http://www.grontsjukehus.no/
http://loop.no/avfallspyramiden/


33 
 

3.8.8 Anbefaling for videre oppfølging av delprosjekter 

Delprosjektene omtalt i delkapittel 3.8 har primært hatt som formål å utrede og anbefale miljø- 
og klimatiltak for det enkelte tema. Delrapportene har i stor grad tatt form som veiledende 
dokumenter som ledd i kompetanseutviklingen innen miljøarbeidet i spesialisthelsetjenesten, 
med unntak av for temaene økologisk og kortreist mat samt bygg og eiendomsutvikling.  
 
Delprosjekt for økologisk og kortreist mat skiller seg ut ved å ha en praktisk tilnærming i sitt 
arbeid der opplæring og tiltak er implementert i prosjektperioden. Delprosjekt for bygg og 
eiendomsutvikling har også oppnådd god forankring av rapportens anbefalinger gjennom 
styrebehandling i helseregionene.  
 
Pågående nasjonale delprosjekter er en viktig del av kompetanseutviklingen på miljø i 
spesialisthelsetjenesten. Delrapporten «Veien videre» anbefaler at etablerte og kommende 
delprosjekter følges opp og implementeres i helseforetakene for å realisere ny kunnskap på 
relevante områder hvor spesialisthelsetjenesten særlig kan bidra til miljøgevinster.  
 
Prosjektgruppen anbefaler at tema som bør prioriteres i den videre oppfølging av miljøarbeidet i 
sektoren er: 
 

 Legemidler 

 Bygg og eiendomsutvikling 

 Innkjøp og etisk handel 

 Bærekraftig mat  

 Transport 

 Kjemikalier  

 Avfall 
 
 

Arbeid i delprosjekter må avpasses ressurstilgjengeligheten i samarbeidsprosjektet, og der det 
lar seg gjøre orientere seg mot etablerte fagmiljøer for å sikre høy kvalitet i anbefalinger på 
områdene.  
 
 
 
 
 

   Illustrasjonsbilder fra Colourbox.com 
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4 ERFARINGER FRA PROSJEKTPERIODEN 2011 – 2014 MED 
ANBEFALINGER FOR VIDERE ARBEID 

Prosjektperioden 2011 – 2014 har i stor grad omhandlet å få oversikt over hvilke 
miljøbelastninger som følger av spesialisthelsetjenestens virksomhet og finne frem til gode 
rutiner og arbeidsmåter for å redusere disse gjennom aktiv miljøledelse. 
 
I det følgende gis en oppsummering av fokuset for miljøarbeidet i perioden 2011 – 2014 som 
legger grunnlag for den videre oppfølgingen av sektorens miljøinnsats i regi av 
samarbeidsprosjektet «Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten».  
 

4.1 Spesialisthelsetjenestens miljøarbeid koblet til nasjonale miljømål 

Det blir viktig å følge utviklingen og dokumentere effekter av miljøledelse i sektoren. Hvordan 
spesialisthelsetjenesten i hovedtrekk arbeider for å bidra til oppfyllelse av nasjonale miljømål 
omtales i det følgende med utgangspunkt i de tre målområdene som er vurdert som spesielt 
relevant for sektoren.  
 
 

4.1.1 Stabilt klima 

Spesialisthelsetjenesten arbeider for at nybygg blir nullutslippsbygg og at energiforbruket 
reduseres vesentlig i eksisterende bygningsmasse. Det arbeides også med å legge til rette for 
klimaeffektive anskaffelser, matvaner og løsninger for transport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmeoljefritt sykehus 
Sykehuset i Vestfold selger eller serverer ikke lenger mat som 
inneholder palmeolje til pasienter, pårørende og ansatte. Fjerning av 
palmeolje er et direkte tiltak fra Sykehuset i Vestfolds 
miljøledelsesprosjekt. 
 
Enorme områder regnskog raseres hvert år for å gi plass til 
palmeoljeplantasjer. Dette gir store klimagassutslipp, og bidrar til 
utryddelse av dyre- og plantearter. Palmeoljen inneholder dessuten 
mye mettet fett som gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer.  
 

[Kilde: Miljørapport for Helse Sør-Øst 2012] 

Passivhus 
Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital er landets første 
sykehusbygg med passivhusstandard. Energibehovet ligger langt 
(ca. 45 prosent) under myndighetskravet. 
 
Passivhusstandarden er oppnådd som resultat av et unikt samspill 
mellom byggherre (Helsebygg Midt-Norge), entreprenørene 
Veidekke og YIT, samt rådgivergruppa Team St. Olav. 
 

[Kilde: Nyhetssak 7. mars 2013, Helsebygg.no] 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 

http://www.helse-sorost.no/fagfolk_/temasider_/etikk_/Documents/Milj%C3%B8rapport%202012.pdf
http://www.helsebygg.no/nyheter/37928/
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Fra venstre: avdelingsleder Oddmar Ole 
Steinsvik og kontorleder Ragnar 
Frederiksen. 
 
Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN.  

 

 

 
 
 

 
 

Sparte CO2 - utslipp pr år:  Opp til 12 tonn  
 
 

Sparte timer reisetid for  ca. 500 timer pr år for 10 pasienter 
fagpersonell:    (3 mnd. full arbeidstid)  
     
 

Sparte reisekostnader  ca. 200.000 kr. 
  

for 10 pasienter pr. år:    

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

4.1.2 Giftfritt miljø 

Spesialisthelsetjenesten arbeider med sikker håndtering av kjemikalier, legemidler og farlig avfall 
for å unngå spredning av miljøgifter. I tillegg arbeides det med å redusere bruk av produkter som 
inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og som genererer farlig avfall. Økologisk mat i 
helseforetakene bidrar også til miljømålet om giftfritt miljø. 
 
I byggeprosjekter arbeider sektoren for å anvende materialer med lavest mulig klimagassutslipp 
og med minst mulig innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.  
 
  
Reduksjon av farlige kjemikalier 
ECOonline deler årlig ut en pris til virksomheter som har utmerket seg innen arbeidet med å 
forhindre skader og unødvendig belastning på de ansatte og miljøet, som følge av kjemikalier.  
 
I 2013 gikk prisen til Oslo universitetssykehus. Begrunnelsen var deres kontinuerlige arbeid med 
å oppdatere sikkerhetsdatablad, gjennomføre risikovurderinger og foreta substitusjon for å  
redusere farlige kjemikalier. 

[Nyhetssak 14.06.13, Ecoonline.no] 

 
 
 

4.1.3 Ren luft 

Spesialisthelsetjenesten arbeider blant annet med å redusere utslipp fra transportaktivitet. 
Eksempler på tiltak er tilrettelegging for at medarbeidere kan sykle til og fra arbeid, samarbeid 
med Fylkeskommunen om kollektivtrafikk, soneinnkalling og pasientkalender samt oppfordring 
til samkjøring. I tillegg har flere helseforetak anskaffet elbil til utlån for tjenestereiser.  
 
 
Spontan samkjøring med mobilapp 
I dag kjører det rundt 1,17 personer i hver bil i gjennomsnitt. Hvis en hadde klart å øke dette tallet med en 
person til i hver femte bil, til 1,4 personer, ville en ha fjernet omtrent all bilkø i Hordaland. 
 
Helse Bergen HF oppfordrer sine medarbeidere til å benytte mest mulig miljøvennlige løsninger for transport. I 
2014 er det tatt i bruk ny teknologi for å legge til rette for samkjøring gjennom en mobilapp som kobler sjåfører 
og passasjerer som skal samme vei.  

[Intranettsak, Helse Bergen HF]  

CO
2
 kutt med telemedisin og eHelse 

Videoveiledning på iPad er ett av tiltakene 
barnehabiliteringa ved UNN HF har valgt for å gi en 
mer miljøvennlig helsetjeneste. 
 
 

Fra et prosjekt for veiledning av barn med autisme 
via iPad fra Barnehabiliteringen UNN Tromsø, kan 
Oddmar Steinsvik og Roy Salomonsen vise til 
følgende resultater:  
 

[Nyhetssak 29.april 2014, UNN HF] 

http://www.mynewsdesk.com/no/ecoonline/pressreleases/pris-til-oslo-universitetssykehus-876690
http://www.unn.no/aktuelt/co-sub-2-sub-kutt-med-telematikk-article113771-10106.html
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4.2 Helhetlig tilnærming til miljø- og klimautfordringene 

Mange aktiviteter, produkter og tjenester med innvirkning på 
miljøet (miljøaspekter) er felles innenfor spesialisthelse-
tjenesten, men kan variere i omfang og alvorlighetsgrad alt etter 
hvor i landet helseforetaket er etablert og hvordan 
helsetjenestene er organisert.  
 
Hvor vesentlige miljøaspektene er, vil legge føringer for hvilke 
tiltak som iverksettes i det enkelte helseforetaket.  
 
En helhetlig tilnærming til miljøutfordringene har i prosjekt-
perioden omhandlet å sikre bredde i miljøarbeidet, både i det 
enkelte helseforetak og i sektoren sett samlet. Det har blant 
annet vært viktig å få alle driftsaktiviteter og tjenestefunksjoner 
med i miljøarbeidet.  
 
«Grønt sjukehus» omhandler sykehusene, rehabiliteringsklinikkene, de regionale 
helseforetakene, IKT-selskapene, HINAS, sjukehusapotekene, luftambulansen og pasientreiser. I 
tillegg har flere av de private og ideelle helseforetakene tatt del i den felles miljøinnsatsen. Dette 
gir muligheter for samordning i sektorens miljøinnsats, som også den videre oppfølgingen av 
miljøarbeidet i sektoren kan bygge videre på. 
 
 
 
Kompetanse som miljøtiltak 

Kvalitetsleder ved Sjukehusapoteka Vest, Sven Erik Vestby, ga en 
innføring i miljøutfordringer i å være tjenesteleverandør til 
sjukehusene under Miljø- og klimaforum 4. juni 2014

28
.  

 
Et viktig miljøaspekt for sjukehusapotekene ble blant annet vurdert 
til å være apotekenes kunnskap om legemidler og bruk av disse, 
som kan komme til nytte i miljøarbeidet i sykehusene.  

 
 
 

4.3 Systemutvikling  

Innføring av miljøledelse i helseforetakene har i prosjektperioden i stor grad orientert seg inn 
mot arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). HMS – styringen bygger på samme 
systematikk som ISO 14001, definert i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
i virksomheter (Internkontrollforskriften). 

 

Slik det fremgår av delrapporten «Veien videre» (s. 11) vil en systemutvikling der 
miljøstyringsarbeidet integreres tettere med foretakenes internkontrollsystem kunne gi effekter 
i form av systemforenkling og bedre leder- og organisatorisk helhetsfokus på samlet 
systemportefølje.  

                                                        
28

Miljøutfordringer i å være tjenesteleverandør til sjukehusene (PDF, 4. juni 2014) 

Figur 12: Miljøaspekter  
(kilde: Stefan Furu) 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com 

http://www.helse-vest.no/no/FagOgSamarbeid/grontsjukehus/Documents/Sjukehusapoteka%20milj%C3%B8utfordringer.pdf
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4.4 Faktorer med betydning for en vellykket innføring av miljøledelse 

Oppbygging og innføring av et miljøstyringssystem er krevende i form av tid og ressurser. En 
rekke suksesskriterier og fallgruver vil innvirke på prosessen. I det følgende trekkes frem noen 
faktorer som anses å ha vært av betydning i innføringsfasen i prosjektperioden 2011 – 2014.  
 
 
Tydelig styringsbudskap Et tydelig miljø- og klimaoppdrag fra Helse- og    
    omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene har  
    styrket grunnlaget for en samordnet miljøinnsats i spesialist- 
    helsetjenesten.  

 
Felles målsetting  Miljøsertifisering av samtlige helseforetak innen utgangen av 2014 
    har vært en felles målsetning i prosjektperioden. Felles målsetning har 
    bidratt til å føre miljøinnsatsen i helseforetakene i samme retning.  
 

Forankring i ledelsen   Erfaringer med innføring av miljøledelse i helseforetakene har i  
    prosjektperioden bekreftet at god forankring av miljøarbeidet i  
    toppledelsen er en forutsetning for å lykkes i prosessen.  
 

Bred forankring i   Informasjon, opplæring og involvering av medarbeidere og ledere 

organisasjonen  underveis i prosessen har vist seg å være en viktig forutsetning for 
    å skape engasjement og legitimitet for miljøarbeidet. Ved siden av 
    opplæringstiltak, har intern revisjon er et virkemiddel som har bidratt til 
    å øke miljøbevisstheten i organisasjonen.    
 
Avklarte roller og ansvar  Det har vært en styrke i prosjektperioden at helseforetakene har 

for miljøområdet i HF/RHF hatt utpekte prosjektledere med ansvar for implementeringen av  
    miljøledelse i egen virksomhet. Disse medarbeiderne har vært  
    viktige bindeledd i samarbeidsprosjektet og bidratt til læring på  
    tvers av helseforetakene. 
 

Pilotordningen  Helseforetakene som startet prosessen med å innføre miljøledelse 
    nærmere ett år før de andre, har vært avgjørende for fremdriften i 
    prosjektet og bidratt med nyttige erfaringer for prosjektet å bygge 
    videre på. Medarbeidere i pilotforetakene har utmerket seg med sitt 
    engasjement som har inspirert til videre miljøinnsats.  

 

Regionale og nasjonale  Felles møtepunkt for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling 
nettverk   har bidratt til god fremdrift i prosjektperioden. 

 
Nasjonal koordinering  Prosjektorganiseringen med nasjonal prosjektgruppe og   

og oppfølging    prosjektsekretariat har medvirket til god samordning av miljøarbeidet 
    og etablering av viktige bindeledd mellom de fire helseregionene. 
 

Et viktig ledd i miljøarbeidet har vært å videreutvikle sektorens 
miljøkompetanse og engasjere ledelse og medarbeidere i den felles 
innsatsen for en bærekraftig helsesektor som miljø- og klimaprosjektet 
representerer.  

 
    Prosjektsekretariatet har hatt en koordinerende rolle i   
    samarbeidsprosjektet og vært et kontaktpunkt for helseforetakene 
    relatert til miljøsaker. Dedikerte ressurser til å drive utstrakt  
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    informasjons – og opplæringsvirksomhet, i tillegg til oppfølging av  
    miljøarbeidet i helseforetakene gjennom etablerte nettverk og  
    rådgivning, har vært avgjørende for fremdriften i  prosjektet. 

 
Delprosjekter   Arbeid i delprosjekter har bidratt til en bedre oversikt over  
    spesialisthelsetjenesten miljøutfordringer. Erfaring fra   
    prosjektfasen 2011 - 2014 viser imidlertid at implementering av 
    anbefalte miljø- og klimatiltak krever økt oppmerksomhet i det  
    videre arbeidet. 
 
Internasjonalt samarbeid Deltakelse på konferanser og kontakt med miljøer som arbeider med 
    miljø- og bærekraft i helsetjenester utfor Norges grenser, har vært en 
    viktig kilde til informasjon og inspirasjon i prosjektperioden.  
    De nordiske landende er viktige aktører i denne sammenhengen. Det 
    samme gjelder for det statlige helsevesenet i Storbritannia (NHS) og 
    den ideelle organisasjon Health Care Without Harm.  
 
    Kontakten med disse aktørene viser at innsatsen som   
    spesialisthelsetjenesten gjør på miljøområdet er på linje med og  
    inngår i en større global innsats for en bærekraftig helsesektor. 
 
 
 

4.5 Det vi måler oppleves som viktig 

I sluttrapporten fra 2010 anbefaler prosjektgruppen at samarbeidsprosjektet følger opp 
utfordringen med å videreutvikle miljøindikatorer for sektoren, og at dette bør avpasses arbeidet 
med å etablere miljøledelse og miljøsertifisering i helseforetakene.  
 
I prosjektdirektivet for fase 2 (2011 – 2014) er ikke videreutvikling av nasjonale 
miljøprestasjonsindikatorer fastsatt som egen målsetting. Det er likevel påbegynt et arbeid på 
området, først i regi av den regionale miljøfaggruppen i Helse Vest og videre i nasjonalt Miljø- og 
klimaforum.  
 
Arbeidet har resultert i at det i prosjektperioden er iverksatt felles rapportering på 
klimagassutslipp i alle helseregionene. Arbeidet har også lagt et viktig arbeidsgrunnlag for videre 
oppfølging av felles indikatorer for miljøprestasjon på sentrale miljøområder i sektoren.  
 
 
 

4.5.1 Klimagassutslipp 

For å følge med på utviklingen av klimagassutslipp har alle helseforetak i Helse Sør-Øst forpliktet 
seg til å levere klimaregnskap etter mal som er utviklet av Direktoratet for IKT og forvaltning 
(DIFI)29. Malen er videreutviklet og tilrettelagt for helsesektoren i den regionale miljøfaggruppen 
i HSØ. Dette er beskrevet i Oppdrag og bestilling til helseforetakene i HSØ vedtatt i januar 
201330.  
 

                                                        
29

 Direktoratet for IKT og forvaltning  
30

 Rapport for miljø og samfunnsansvar i Helse Sør- Øst 2013 

http://www.difi.no/artikkel/2011/08/pilotprosjektet-klimanoytral-stat-i-gang
http://www.helse-vest.no/no/FagOgSamarbeid/grontsjukehus/Documents/Milj%C3%B8rapport%202013%20HS%C3%98.pdf
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Klimaregnskapet er i løpet av høsten 2014 rullet ut i de øvrige regionene via de regionale 
miljøfaggruppene. Klimaregnskapet regnes som et godt startpunkt for å få oversikt over 
utslippene fra helseforetakene og et verktøy for å følge utvikling og effekt av tiltak videre. Per 
dags dato kan vi relativt enkelt innhente data etterspurt i klimaregnskapet, men det vil være 
nødvendig å forbedre rapporteringen og arbeide videre med kvaliteten på innsamlet data.  
 
I klimaregnskapet er det foreløpig kun utslipp knyttet direkte til drift og transport som beregnes. 
Indirekte utslipp knyttet til forbruk av varer er ikke inkludert, da det per i dag ikke foreligger 
gode metoder for å beregne disse utslippene. Dette blir et viktig område å følge opp og utvikle i 
det videre arbeidet da det er sannsynlig at så mye som 70 % av sykehusenes klimagassavtrykk er 
knyttet opp mot indirekte utslipp gjennom anskaffelser.  

 
 
4.5.2 Anbefaling 

I delrapporten «Veien videre» (pkt. 2.2, s. 8 – 9) vektlegges etterspørsel av resultater på 
miljøområdet som en viktig forutsetning for å bidra til at helseforetakene beholder fokus på og 
opplever eierskap til miljøforbedringsarbeidet. Delrapporten anbefaler at kravene til resultater 
settes i eierlinjen på lik linje med øvrige krav som settes til virksomhetene, med utvikling av 
effektive rapporteringsrutiner samt noen nasjonale indikatorer for miljøprestasjon. 
 
Arbeidsgruppen bak delrapporten «Veien videre» ser et behov for at Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD), som oppdragsgiver og øverste eier av helseforetakene, stiller 
krav om innrapportering av resultater fra sektorens miljøarbeid knyttet til nasjonale målsettinger 
på området.  
 
Med bakgrunn i data innrapportert fra helseforetakene, anbefales det på sikt å utarbeide en årlig 
miljørapport som dokumenterer sektorens miljøresultater og kan benyttes til kommunikasjon av 
spesialisthelsetjenestens miljøforbedringsarbeid.  

 
 

 
Illustrasjonsfoto fra Colourbox.com  



40 
 

 
 
 
 

DEL 2:  
VEIEN VIDERE 
 
 

 
 

Stadig grønnere 

Del 2 omhandler oppfølging av miljøsatsingen 
i sektoren. 
 
Det overordna målet for miljøsatsingen i 
spesialisthelsetjenesten er å arbeide med 
miljø- og klimatiltak i en kontinuerlig prosess 
som sikrer redusert miljøbelastning og på den 
måten bidra til å fremme helse heller enn å 
påføre omgivelsene våre flere 
helseproblemer. 
 
Med et system for miljøledelse på plass i 
helseforetakene, begynner en ny fase i 
sektorens miljøarbeid.  

 
 
Skal helseforetakene enkeltvis lykkes med det 
videre miljøforbedringsarbeidet, mener 
prosjektgruppen at det er mye å hente på en 
fortsatt samordning av arbeidet, spesielt når 
det gjelder kompetanseutvikling og 
kunnskaps- og erfaringsutveksling på 
miljøområdet. 
 
Styringsgruppen for miljø- og klimaprosjektet 
har fastsatt at det nasjonale 
samarbeidsprosjektet med 
sekretariatsfunksjon fortsetter ut 2016. 
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5 SAMFUNNSANSVAR 

5.1 Utfordringsbildet 

Økt levealder og flere eldre i befolkningen, sammen med bedre behandling og livsstilsendringer, 
fører til at flere lever med kroniske lidelser. For helsesektoren vil utfordringsbildet fremover bli 
preget av økende forventninger til helsetjenestene og økende bruk av legemidler.  Vår tids 
største miljøproblemer utgjør ytterlige utfordringer for sektoren. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i tidligere styringsbudskap fremhevet at sektoren må 
foreta en helhetlig tilnærming til de nasjonale miljø- og klimamålene. Etablering av miljøledelse 
er langt på vei et skritt i den retningen og innebærer at miljøhensyn integreres som en naturlig 
del av den overordna virksomhetsstyringen i helseforetakene.  
 

5.2 Regnskapsloven 

Ny bestemmelse (2013) i Lov om årsregnskap (regnskapsloven) § 3-3c31 representerer et tydelig 
signal når det gjelder forventninger til store foretaks samfunnsansvar. Regnskapsloven krever at 
det i forbindelse med store foretaksårsberetninger skal redegjøres om samfunnsansvar, enten i 
årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig dokument som det henvises til i årsberetningen.  
 
Redegjørelsen skal dekke temaene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, 

miljø og korrupsjonsbekjempelse, og inneholde opplysninger om retningslinjer, prinsipper, 
prosedyrer og standarder foretaket benytter for å integrere disse hensynene i sine 
forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. 
 
Miljø- og samfunnsansvaret innebærer å ta ansvar globalt vel som lokalt, der helsetjenester 
utføres med minst mulig grad av negative konsekvenser for miljø og samfunn av hensyn til 
dagens og fremtidige generasjoner.  
 
Livssyklusperspektivet blir et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å få oversikt over den 
totale miljøpåvirkningen fra spesialisthelsetjenesten samt utrede tiltak for å redusere 
miljøbelastningen. Dette omhandler både de direkte utslippene og påvirkningene fra 
helseforetakene, samt de indirekte forhold som følger av innkjøp og forbruk i helseforetakene. 
Med referanse til regnskapsloven omhandler dette blant annet arbeidsforhold og forurensing fra 
fabrikker som produserer produkter vi forbruker32. Utgangspunktet er at alle vinner på en 
bærekraftig helsesektor (figur 12). 
 

5.3 Folkehelseperspektivet 

Folkehelseperspektivet står sentralt i spesialisthelsetjenenestens miljøarbeid. I sin blogg 
«Miljøblikk» tar direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro til orde for den tette koblingen 
mellom miljø og helse33: 
 

                                                        
31

 Lov om årsregnskap (regnskapsloven) 
32

 Veien videre (vedlegg s. 5 og 6) 
33

 Miljøblikk.no 
 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56
http://miljoblikk.no/2014/08/ekstra-helsedirektorat/
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Hambro trekker frem naturen som vårt største helsestudio, og peker på beregninger fra 
Helsedirektoratet som viser at vi kunne hentet velferdsgevinster for 239 milliarder kroner årlig 
hvis hele befolkningen var så aktive som helsemyndighetene anbefaler34.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Slik det fremgår innledningsvis blir global oppvarming ansett som den største trusselen mot 
global helse i det 21. århundret av det medisinske tidsskriftet The Lancet. Det knyttes samtidig 
mange positive helsegevinster til miljø- og klimatiltak.  
 
Færre farlige kjemikalier er gunstig for helse og arbeidsmiljø, og gir mindre risiko for uheldige 
skadevirkninger på arbeidsplassen. Å gå eller sykle gir renere luft, samtidig som fysisk aktivitet 
har mange helsegevinster. Mer frukt og grønt og mindre rødt kjøtt i kostholdet gir lavere utslipp 
av klimagasser samt lavere risiko for hjerte- og karsykdommer.  
 
Forandring av rutiner og metoder samt utvikling av teknologi til det beste for pasienten, kan 
også bidra til redusert miljøbelastning fra forbruk av materiell, legemidler, energi og transport. Et 
eksempel innen pasientreiser er bruk av soneinnkalling og pasientkalender som kan bidra til 
redusert transportbehov ved at pasienten får færre besøk til sykehuset. Telemedisin og eHelse 
representerer andre muligheter til å oppnå positive miljøeffekter. 
 
Ikke minst har mange medarbeidere en forventning til arbeidsgiver om at virksomheten drives 
på en miljømessig og sosialt bærekraftig måte. Integrering av miljøhensyn og effektiv 
ressursbruk i overordna virksomhetsstyring kan dessuten bidra til styrings- og 
kostnadseffektivitet. Redusert forbruk av engangsprodukter, redusert energiforbruk, bedre 
avfallshåndtering og færre tjenestereiser vil følgelig kunne gi lavere kostnader.  

                                                        
34

 Helse- og omsorgsdepartementet (regjeringen.no) 

Figur 13: Vinn-vinn for helse og miljø 

Stadig grønnere  

Miljødirektoratet er også et stort helsedirektorat. Mange tror vi bare jobber med flora 
og fauna, klima og miljøgifter, men vi driver også mye forebyggende helsearbeid. Vi 
er som Ole Brumm og sier «ja takk begge deler» – både miljø og helse! 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse/fysisk-aktivitet.html?id=589909
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6 VIDERE OPPFØLGING AV MILJØARBEIDET 

Miljøarbeidet i spesialisthelsetjenesten kan deles inn i to faser: 
 
• Oppbygging og innføring av miljøstyringssystemet 
• Bruk og vedlikehold av systemet 

 
Å bygge opp og innføre et miljøstyringssystem er naturlig nok mer krevende i form av tid og 
ressurser enn å bruke og vedlikeholde systemet. Helseforetakene går fra innføring av 
miljøstyringssystem organisert som prosjektarbeid, til bruk og vedlikehold av systemet som en 
integrert del av driften. Det kan være krevende på en annen måte å holde systemet ”levende” i 
helseforetakene etter at det er innført. 
 
Ved å følge opp og sørge for at miljøstyringssystemet fungerer som forutsatt, vil det videre 
miljøarbeidet i større grad handle om resultater av miljøforbedringsarbeidet. Hvilke tiltak som 
har effekt og hvordan vi kan dokumentere konkrete miljøgevinster blir sentrale arbeidsområder i 
tiden fremover. Her vil etablerte miljønettverk i sektoren kunne fortsette sin funksjon som felles 
plattform for læring og erfaringsutveksling. 
 
 

6.1 Revisjon av ISO 14001 legger føringer for oppfølging av  miljøarbeidet  

I løpet av prosjektperioden 2011 – 2014 er helseforetakene miljøsertifisert etter ISO 14001:2004.  
I 2011 ble det vedtatt internasjonalt å revidere ISO 14001, og revisjonsprosessen ble igangsatt 
tidlig i 2012. Norge er aktiv bidragsyter i revisjonsarbeidet gjennom Standard Norge, og mot 
slutten av 2015 planlegges det å publisere den nye, reviderte utgaven av ISO 14001.  
 
Ny revidert ISO 14001-standard vil legge føringer for oppfølging av miljøarbeidet. Ifølge Standard 
Norge vil de viktigste forandringene i ISO 14001 være35: 
 
 Helt ny struktur. Denne er felles for alle styringssystemstandarder, som for eksempel 

kvalitetsstandarden ISO 9001. ISO 14001 og ISO 9001 revideres parallelt og etter planen skal de utgis 
(omtrent) samtidig.  

 
 Strategisk miljøstyring. Miljøstyring integreres nå på en helt annen måte i bedriftenes strategiske 

planleggingsprosesser. Miljøstyring må i større grad ses i sammenheng med bedriftens eksterne 
forhold (bedriftens kontekst), risikostyring får en langt bredere plass, og trusler og muligheter for 
bedriften i forbindelse med miljøstyringssystemet vektlegges. 

 
 Ledelse. Det legges langt større vekt på toppledelsens ansvar for å promotere miljøstyring i 

organisasjonen. 
 

 Beskyttelse av miljøet. Tidligere var nøkkelbegrepet for miljøstyring å hindre forurensning. I tråd med 
internasjonal utvikling ellers i samfunnet er dette nå byttet ut med det langt mer omfattende 
begrepet beskyttelse av miljøet. 

 
 Miljøprestasjon. I forbindelse med kravet om kontinuerlig forbedring er det et klart skifte i fokus fra å 

forbedre styringssystemet til å forbedre bedriftens miljøprestasjon. 

                                                        
35

 Standard.no 

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/miljo-og-barekraft/2014/revisjon-av-iso-14001-miljostyringssystemer--spesifikasjon-med-veiledning/
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 Livssyklusperspektiv. I tillegg til tidligere krav om å styre miljøaspekter ved innkjøp av varer og 
tjenester legges det nå stor vekt på kontrollere miljøpåvirkninger knyttet til bruk av produkter, i tillegg 
til avfallshåndtering og sluttavhending. 

 
 Kommunikasjon. Det legges vekt på å utvikle en kommunikasjonsstrategi med like stor vekt på intern 

og ekstern kommunikasjon. Dette innebærer krav om å formidle konsistent og pålitelig informasjon, 
og vil også kunne involvere underleverandører og andre interessepartnere. 

 
 Dokumentasjon. Som et resultat av utviklingen av nettbaserte og andre elektroniske hjelpemidler er 

begrepene dokument og registrering nå samlet i begrepet dokumentert informasjon.  Det åpnes for 
stor fleksibilitet, som i ISO 9001, med hensyn til å bestemme når det trengs en skriftlig prosedyre for å 
sikre effektiv prosesskontroll. 

 
 PUKK (planlegg, utfør, kontroller og korriger) blir et enda viktigere element i ISO 14001, og det legges 

vekt på å knytte de enkelte kravene, punktene og underpunktene i dokumentet til de enkelte 
«stadiene» som inngår i PUKK. 

 
 

Helseforetakene vil ha en periode på tre år til å innarbeide nye endringer i sitt miljøstyrings-
system før ISO 14001:2015 blir gjeldene for sertifisering.  
 
Opplæring i den nye standarden og tilpasning av miljøstyringssystemet til kravene som 
fremsettes i revidert miljøstandard, vil stå som sentrale tema i de nasjonale miljønettverkene i 
perioden 2015 - 2017.  
 
 

6.2 Delrapporten «Veien videre» - et grunnlag for handlingsplan 

Selv om miljøsertifiseringen av helseforetakene etter planen skal være gjennomført innen 
utgangen av 2014, ser det nasjonale miljø- og klimaprosjektet det som en naturlig del av 
oppdraget at prosjektet også vurderer hvilke tiltak det er behov for å etablere og/eller 
videreføre i fortsettelsen av den satsingen som hittil er gjennomført.  
 
Prosjektet vurderer at en sentral målsetting for arbeidet fremover blir å bidra til at ledere og 
medarbeidere beholder eierskap til miljøarbeidet i en hektisk hverdag hvor pasienten står i 
sentrum. Denne målsettingen er bakgrunnen for at prosjektet har utarbeidet delrapporten 
«Veien videre», vedlagt denne statusrapporten. 
 
 

6.2.1 Anbefalte satsingsområder 

Delrapporten «Veien videre» gir en oversikt over ni sentrale områder som bør være 
satsingsområder for det videre miljøarbeidet. Rapporten anbefaler dessuten konkrete tiltak 
innenfor hvert av disse satsingsområdene. De ni satsingsområdene er som følger: 
 

 Lederforankring og lederfokus 
 Miljøresultater må etterspørres 
 Kommunikasjon av miljøsatsingen 
 Videreføring av etablerte miljøfora og årlig miljøkonferanse 
 Vedlikehold og fokus på miljøstyringssystemet 
 Kompetanseutvikling 



45 
 

 Samordning og samarbeid mellom fagmiljøer 
 Involvering av klinisk personell 
 Pådriver for miljøvennlige og etiske anskaffelser i offentlig sektor 

 
 
Satsingsområdene med tiltak legger grunnlag for utarbeidelse av handlingsplan for 
samarbeidsprosjektet i perioden 2015 – 2017. Se figur 14 for en fullstendig oversikt over 
anbefalte satsningsområder og tiltak. 
 
 

6.3 Det nasjonale samarbeidsprosjektet fortsetter ut 2016 

Ansvaret for den videre miljøsatsingen etter prosjektperioden vil ligge i linjen i de enkelte 
helseforetakene. Skal helseforetakene enkeltvis lykkes med den videre miljøsatsingen, er de 
avhengige av kompetanseutvikling på området og deltagelse i fora for kunnskaps- og 
erfaringsutveksling på miljøområdet. Det kan ikke forventes at helseforetakene skal makte dette 
enkeltvis.  
 
Styringsgruppen for det nasjonale samarbeidsprosjektet har nå fastsatt at det nasjonale  
samarbeidsprosjektet med sekretariatsfunksjonen kan fortsette ut 2016. Foreløpig har ikke 
styringsgruppen tatt standpunkt til hvorvidt man skal gå inn for å etablere en nasjonal 
kompetanse- og ressursenhet for miljøsaker slik som anbefalt i delrapporten «Veien videre». 
 
Prosjektgruppen mener at det må legges til grunn for det videre arbeidet i samarbeidsprosjektet 
at det på sikt etableres og utvikles en felles nasjonal støttefunksjon for miljøarbeidet i 
helseforetakene som kan erstatte den funksjonen som hittil har blitt ivaretatt av sekretariatet. 
Hvorvidt denne funksjonen skal organiseres som en nasjonal kompetanse- og ressursenhet for 
miljøsaker slik som foreslått i «Veien videre», eller organiseres etter andre modeller, er et viktig 
punkt som det må tas standpunkt til i det videre arbeidet til samarbeidsprosjektet.  
 
For å støtte miljøarbeidet i sektoren og styrke utviklingen videre, er det viktig å skape 
forutsigbarhet om fremtidig organisering av støttefunksjonene som dette arbeidet er avhengig  
av.   
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Figur 14: Anbefalte innsatsområder og tiltak i delrapporten «Veien videre» (2013)  
 

  

SENTRALE 

INNSATSOMRÅDER 
ANBEFALTE  
TILTAK  

Lederforankring og 
lederfokus 

 

 De regionale helseforetakene må sørge for at sektoren er i stand til å opptre samordnet i miljøfaglige spørsmål. 

Dersom HOD ønsker innspill fra de regionale helseforetakene ved utforming av miljøpolitikken i sektoren og 

ved utforming av miljøoppdrag og krav til konkrete, målbare resultater på utvalgte områder, skal en nasjonal 

støttefunksjon for spesialisthelsetjenestens miljøarbeid bidra til dette 

 Opprettholde og videreutvikle den årlige Miljø- og klimakonferansen med fokus på ledelsen som en viktig 

målgruppe 

 Opprette et eget forum for de personer som i.h.t. ISO-14001-standarden er utpekt til å være «ledelsens 

representant» 

Resultater må bli etterspurt  

(årsrapport) 

 Iverksetting av nasjonale miljømål for spesialisthelsetjenesten  

 Utvikling og iverksetting av nasjonale miljøprestasjonsindikatorer for spesialisthelsetjenesten 

 Samordne rapportering til HOD og utarbeidelse og formidling av årlig miljørapport for spesialisthelsetjenesten 

Kommunikasjon 

 Videreutvikle og drifte nasjonal hjemmeside for miljø- og klimaarbeidet  

 Etablere nasjonal kommunikasjonsressurs innen miljø- og klimaarbeidet som kan bistå med å organisere og 

utarbeide nyhetssaker, intervjuer, samle beste praksis, kampanjer, administrasjon av sosiale medier etc. 

 Videreutvikle grafisk identitet/profil til miljø- og klimaarbeidet 

 Utarbeiding av trykksaker til bruk i helseforetakenes informasjonsarbeid 

Videreføring av etablerte 
nettverk og årlig 
miljøkonferanse 

 Videreføre Miljø- og klimaforum  

 Videreføre Miljø- og klimakonferansen årlig 

 Videreføre regionale miljøfaggrupper 

Vedlikehold av og fokus på 
miljøstyrings-systemet 

 Felles revisjoner innenfor og på tvers av helseregionene 

 Videreutvikling av temavalget i de regionale miljøfaggrupper til å omfatte erfaringsutveksling og utvikling av 

miljøstyringssystemet mot et samordnet prosedyreverk 

 Samordne kommunikasjon og forventninger fra sektoren inn mot sertifiseringsselskapene for å sikre enhetlig 

praksis og samordnet vedlikehold av miljøstyringssystemene 

Kompetanseutvikling 

 Videreutvikling av e-læringskurs som et felles prosjekt  

 Utvikling av kurspakker for aktuelle målgrupper 

 Organisering av opplæring regionalt og /eller nasjonalt der dette er hensiktsmessig 

 Oppdatere og videreutvikle delprosjekter (miljø- og klimatiltak) 

 Administrasjon og kommunikasjon av oppdateringer innen relevant lovverk 

Samordning av og 
samarbeid mellom 
fagmiljøer 

 Samordne spisskompetanse på miljø som finnes innenfor ulike fagfelt i sektoren og tilrettelegge for at denne 

kompetansen kan utvikles til en fellesressurs på nasjonalt nivå 

 Kontakt og koordinert oppfølging på vegne av de regionale helseforetakene opp mot HOD, andre 

myndighetsorgan og nasjonale og internasjonale fagmiljøer 

 Etablere samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer og organisasjoner 

Involvering av klinisk 
personell 

 Videreutvikle den årlige Miljø- og klimakonferansen slik at den omfatter også klinisk personell som målgruppe. 

 Integrere klinisk personell både som målgruppe for og som innledere på miljøfaglige tema i Miljø- og 

klimaforum og Regionale miljøfaggrupper. 

 Opprette samarbeid med aktuelle fagforeninger, f. eks. Den norske legeforening og Sykepleieforbundet, 

omkring temaet helse og miljø 

 Opprette kontakt med forsknings- og utdanningsmiljøene som er rettet mot klinisk personell med tanke på å 

integrere miljø i fagkretsen til disse gruppene 

 
 
Pådriver for miljøvennlige 
og etiske anskaffelser i 
offentlig sektor 

 Oppdatere nasjonal hjemmeside på relevante erfaringer og informasjon om miljø og offentlige anskaffelser 

 Samarbeide med DIFI, Svanen og andre aktuelle aktører med kompetanse innen miljø og offentlige 

anskaffelser om kurstilbud og verktøy 

 Hinas sammen med NNI (Nasjonalt nettverk for innkjøp) tar ansvar for å planlegge og gjennomføre 
kompetansehevende tiltak innenfor etiske og miljøvennlige innkjøp.  Eventuelt kan dette legges inn i ny 
nasjonal innkjøpsenhet om dette blir opprettet. 
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