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Historikk  

 
Helse Nord deltar i et nasjonalt arbeid med sertifisering etter ISO 14001 
”Miljøstyringssystemer” av alle statlige RHF/HF/ANS/AS innen 
spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF, IKT, SKDE og FIKS har ett felles 
sertifikat datert 24. januar 2014 og med gyldighet til 24. januar 2017. 
 
Øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet for å sikre at det 
fortløpende er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt (NS 14001:2004 
pkt. 4.6) I den anledning legges frem denne rapporten med en 
miljørapportering vedlagt, som viser endringer fra 2013 til 2014, for 
flere miljøindikatorer. Denne rapporten per september 2015 publiseres på 
http://intranett.helse-nord.no 
  
I rapporten brukes Helse Nord RHF samlet for kontorenhetene ved Helse Nord 
RHF, Helse Nord IKT, SKDE og FIKS. 

Sammendrag av resultater per september 2015  

 
Sak 14-2013 ”Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål”, 
behandlet på møte 27. februar 2013 i styret for Helse Nord RHF, la den 
overordnede miljøpolitikk for Helse Nord, vedtok mål og indikatorer og la 
fremdriften for innføring av miljøstyringssystem i tråd med ISO 14001. Den 
overordnede miljøpolitikken lyder: 
 
Helse Nord anerkjenner at vår virksomhet har betydning for indre og ytre 
miljø – og at vi gjennom våre aktiviteter kan bidra til påvirkning av 
klimaendringer. 
 
Dette gjelder både: 

• Direkte gjennom behandling av pasienter og ansattes aktiviteter 
• Indirekte gjennom drift av bygg og anlegg, transport av pasienter, 

innkjøp, logistikk, reisevirksomhet. 
   
I kartleggingen ble registrert avfall og reiser som fokusområder for 
kontorenhetene. Den største avfallsmengden ved kontorene er papir. På den 
annen side er papirvolumet en langt mindre utslippsrisiko enn reiser og 
hotell. Dette er illustrert i følgende tabell hvor anslått årlig 
papirforbruk, antall årlig hotellopphold og flyreise tur/retur Bodø – 
Gardermoen er lagt inn i Difi’s klimakalkulator. Kalkulatoren illustrerer 
at reiser med overnatting kan ha ca. 50 ganger større utslippskonsekvens 
enn papiravfall. 5–10 % reduksjon på reiser vil ha en langt større effekt 
enn tilsvarende reduksjon i papirforbruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppfølgingsrevisjon 1 ble holdt 20.-21. november 2014 med etter revisjon 
25. januar 2015. Fire avvik ble registrert og lukket: 
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Avvik 1 av 4:  Målstatus i forhold til miljømålene er ikke kommunisert 
Avvik 2 av 4: Noen ansatte har ikke tilgang til avvikssystemet 
Avvik 3 av 4: Det er ikke tilstrekkelig styring i forhold til utføring 

av prosesser og tidsfrister for utføring av besluttede 
forbedringer i miljøstyringssystemet 

Avvik 4 av 4: Det er ikke besluttet tidsfrister for lukking av avvik på 
internrevisjon utført 2014-09-25 

 
Foruten 4 avvik i oppfølgingsrevisjon 1 kom Nemko med 7 anbefalinger. 
Anbefalingene følges opp i neste oppfølgingsrevisjon 2 som gjennomføres i 
november/desember 2015.  
 
Miljøstyringssystemet har hatt fokus på policy og målsetting (styresak 14-
2013), organisering av miljøledelse, dokumentasjon (Docmap DS7858) og 
oppfølging av retningslinjer og prosedyrer samt utviklingen av utslipp av 
målbare miljøindikatorer. Spesielt nevnes at vi har fått på plass intern 
revisjon miljø og at miljøaspekter er innarbeidet både i sikkerhetsrutiner 
og i vernearbeidet generelt blant annet som tema under vernerunder. 
 
Handlingsplanen for dette og neste år har fokus på energi.  
 
All konkurranse i Helse Nord forutsetter at både kravspesifikasjon og 
kriterier for utvelgelse har med miljøhensyn. 
 
Denne rapporten er et underlag for ledelsens gjennomgang i 2015. 
  
 
Bodø, mai 2015  
 
 
Karin Paulke 
Stabsdirektør 
(sign) 
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1.        Årsrapport 2014 miljø per september 2015 
 
Årsrapport 2014 miljø er utarbeidet. Den beskriver status for de 
miljøaspekter som er kartlagt som fokusområder i 2014 (grått merket felt) 
samt indikatorer som kan være aktuelle i fremtiden gjennom 
handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet for 2015 er energi. 
Miljøindikatorer for disse områdene er ikke merket. 
 
Denne miljørapporteringen per september er status per dato. Kontinuerlig 
og sammenlignbar datafangst og datakvalitet er en løpende utfordring blant 
annet ved systemendringer. Oppdatering skjer når bedre måldata kan 
fremskaffes. 
 
For områder hvor miljømålene vurderes oppfylt, ved at prosedyrer er 
utarbeidet og tilnærmet 100 % gjennomført, er miljøindikatorer tatt ut av 
tabellen – miljømerkede hotell og renholdsmidler miljømerket. 
Noen miljøindikatorer er vurdert lite aktuelle på grunn av kompleksiteten 
med å hente dekkende data, med henvisning til andre indikatorer eller 
årlige variasjoner er lite beskrivende – miljøsertifiserte leverandører 
(er ikke lovlig), innkjøpt kopipapir og innkjøpt konvolutter.   
 

Miljørapportering 2014 Helse Nord RHF, IKT, SKDE og FIKS 
      

Data/tall kun for de felt som er merket grå. 
      

Miljøindikator 2013 2014 % % Trend 
         2013-2014 2012-2014   
   Antall årsverk 333 367 10 19 +  
   Areal i bygg kvm kontor 3892,1 4196,8 8 17 +  
   

Spesifikk areal kontor 
    

  
   (kvm/årsverk) 12 11 - 2 - 2  0 
   

Energibruk i bygg 
    

  
   kWh/kvm   

   
  

   
Miljømerkede produkter IKT 

    
Skjønn 

   % andel/totalt innkjøp 90 90 0 6 + 
   

Energivennlige produkter IKT 
    

Skjønn 
   % andel/totalt innkjøp 90 90 0 6 + 
   

Miljømerkede produkter møbler 
    

  
   % andel/totalt innkjøp   

   
  

   
Miljømerkede produkter rekvisita 

    
  

   % andel/totalt innkjøp   
   

  
   

Årlig total avfallsmengde 
    

  
   kg/årsverk   

   
  

   
CO2 utslipp tjenestereiser (tonn) 573,9 670,7 17 -2 

    tonn/årsverk 1,7 1,8 6 -2 økning 
   Antall km tjenestekjøring privatbil 

km/årsverk 
        

Antall tjenestereiser 3226 4110 27 ??   
   tjenestereiser/årsverk 10 11 16 ?? økning  
   

Antall videokonferanser Datafangst og datakvalitet er ikke god nok til å presentere 
sammenlignbare tall.     videokonferanser/årsverk 
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Antall telefonmøter 

    
  

   telefonmøter/årsverk   
   

  
   

Andel rest/brennbart avfall (%) 75 60 
 

- 20 - 25 skjønn  
   

Sorteringsgrad  
    

skjønn 
   % andel/total 25  40 40 40 

    
Avfall levert separat   

   
skjønn  

   
 - farlig avfall J J 

       - glass og metall J J 
       - elektrisk og elektronisk J J 
       - bygningsavfall J J 
       - brennbart J J 
       - papir J J 
       - plast 

 

N 

      

         

        Kontorenes utslipp til ytre miljø har få spesifikke utfordringer og 
arbeidet er basert på kartleggingen, som ble gjennomført i starten av 
prosjektet, hvor avfall ble registrert som ett hovedområde. I arbeidet med 
avfallshåndteringen har kontorene spesielt sett til at farlig avfall er 
tatt ut av sirkulasjon. Egen prosedyre for å fjerne batteri, lysstoffrør 
og lamper har hatt en god effekt i løpet av 2014. Andel brennbart avfall 
er vurdert å være stabilt høy (ca. 95 %). 
 
I utfylling av skjema for miljørapportering er noen indikatorer ikke tatt 
med fordi disse gir et lite bidrag til ytre miljø eller er ikke relevant 
for våre kontorenheter.  

• Registrering av energibruk i bygg krever et nært samarbeid med 
utleier og avventes til strategi og målsettinger er konkretisert i 
Helse Nord 

• Helse Nord RHF startet planarbeid med bevegelsesstyrte lyspærer/-
armaturer og energisparing IKT ved nye prosedyrer med blant annet å 
slå av PC. 

• Måling av årlig total avfallsmengde ble vurdert på nytt. Vi valgte å 
prioritere arbeidet med å få farlig avfall ut av sirkulasjon. Dette 
har delvis sammenheng med at flere kommuner velger fjernvarme som 
energiløsning og at avfallsselskapene beskrev hoveddelen av avfallet 
som brennbart. Per dato skjer det store endringer lokalt og 
regionalt i avfallshåndteringen etter nasjonale føringer. 

• Antall video/telefonmøter blir et diffust begrep med en rekke nye 
digitale arbeidsverktøy. Introduksjonen av LYNC (Skype 
business)medfører at en rekke videomøter ikke lenger lar seg 
registrere. Norsk helsenett meddelte at de ikke hadde program 
tilgjengelig for registrering av videomøter og det tok noe tid i 
2015 før nytt program var tilgjengelig.  

 
I videre arbeid skal Helse Nord RHF vektlegge:  

• Redusere CO2 utslipp med 10 % innen 2015 ved mindre reisevirksomhet; 
jf. sak 14-2013 i styret RHF. 

• Reduksjon av avfall, returordning for emballasje, samt miljøvennlig 
deponering av avfall; jf. sak 14-2013 i styret RHF.  

• Tjenestereiser bestilles av den enkelte medarbeider og det er viktig 
med tilrettelegging av alternative tiltak ved videomøter og 
telefonmøter.  

• Redusere total avfallsmengde og videreføre arbeidet med sortering i 
henhold til vedtatte prosedyrer. 

• Større andel miljømerkede og energivennlige IKT produkter. 
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2.         Bygg  
 
Helse Nord RHF skal ha en effektiv arealutnyttelse og skal  
Opprettholde dagens lave energiforbruk.  
 
Helse Nord RHF disponerer 4196 m2 kontorareal.  Både areal og antall 
årsverk har i 2013 gått opp, noe som gir omtrent samme m2 per årsverk.  

3.         Innkjøp/anskaffelser  
 
Helse Nord RHF skal bidra til å redusere miljøbelastningen fra  
varer og tjenester som anskaffes ved å avklare reelle innkjøpsbehov, 
stille miljøkrav og redusere volum av emballasje. 
 
Helse Nord RHF skal vurdere å melde seg inn i Svanens innkjøperklubb. 
Helse Nord RHF vil spesielt følge opp resultater for miljømerkede 
anskaffelser i 2015. 
 
Helse Nord RHF har tatt initiativ til at prosjektledere/innkjøpere skal 
vurdere miljøaspekter ved alle anskaffelser av varer og tjenester. 

4.          Leverandører  
 
Offentlige virksomheter har ikke anledning til å sette krav til at 
leverandørene skal være miljøsertifiserte. Det er likevel mulig å påvirke 
leverandører i miljøvennlig retning og vektlegge miljøhensyn ved valg av 
varer og tjenester. Vi kartlegger våre leverandører med hensyn til 
miljømerking/sertifisering og prøver å bruke de leverandører som er 
miljømerket såfremt det er praktisk mulig. Vi har skjønnsmessig vurdert 
totalt 100 % miljømerkede produkter både i 2012 og 2013.  
 

5.         Kopipapir og konvolutter  
 
Helse Nord RHF, IKT, SKDE og FIKS bruker ca 50 % papir som er Svanemerket. 
Papirforbruket per årsverk har vist litt synkende tendens i flere år. 
Papir kjøpes inn i store volumer slik at det ikke er mulig med noen klar 
avgrensing på volum ved årsskiftet. Nedgangen i papir og konvoluttbruk 
avspeiler at kontorene nå i større grad sender ut elektroniske brev.  
Innføring av sikker utskrift bidrar til redusert antall utskrifter. 

6.         IKT - utstyr  
 
Det ble i 2014 anskaffet forskjellige IKT produkter. Nasjonal koordinering 
av anskaffelser (HINAS) stiller krav om miljømerkede produkter. I avrop 
fra avtaler avgjør hvert HF om miljømerkede produkter, anbefalt av HINAS, 
skal anskaffes. Mange IKT produkter har produsentmerking eller 
energimerking. IKT - utstyr har rask omløpshastighet og produsentene tar 
seg ikke tid til miljømerking, fordi prosessen er tidkrevende og 
produktenes levetid er kort. Det er derfor ikke uvanlig med en liten 
miljømerket andel for noen typer anskaffelse.  
 
Alle våre leverandører av alt av IKT - utstyr er på en eller annen måte 
miljøsertifisert. Dette gjelder alt utstyr som kjøpes inn via HINAS – 
avtalene – servere, PC, printere/skannere, multimaskiner, nettverk, utstyr 
til kontor relatert til IT (kabler, tastatur, ++) 
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I vedlegg finnes utfyllende informasjon om prosedyrer som følges ved kjøp 
via HINAS. Jf. det finnes returordninger for IKT utstyr og energisparende 
utstyr. 
 

Miljø parameter i 
HINAS avtaler leverand   
 
Det arbeides videre med prosedyrer for å slå av PC for sparing av energi. Samling 
av datasentraler i Helse Nord har hatt positiv effekt på energisparing, men 
tallfesting er ikke mulig før etter noe tids drift. 
 
 

7.         Møbler og inventar  
 
Settes på arbeidsprogrammet innkjøp for 2015. 
  

8.         Kontorrekvisita  
 
Helse Nord RHF, IKT, SKDE og FIKS bruker i hovedsak samme leverandør for 
kontorrekvisita. Kontorrekvisita utgjør en stor mengde produkter som 
anskaffes løpende i forhold til forbruket. Settes på arbeidsprogrammet 
innkjøp for 2015. 
 

9.          Rengjøringsmidler  
 
Rengjøringsmidler som brukes av renholdsbyråene er miljømerket. Det vil si 
et resultat på tilnærmet 100 prosent. Målet er nådd og indikatoren går 
over til overvåking fra 2015.  
 
EcoOnline er et data system som hjelper med å holde oversikt på bruken av 
kjemiske stoffer. Alle sykehus bruker systemet. Helse nord RHF vil 
anskaffe systemet og gjøre seg kjent med dette, fordi utslipp av kjemiske 
substanser er satt på arbeidsprogrammet i Helse Nord i 2016. 
 

10. Overnattinger   
 
De siste årene har tilbudet om overnatting på miljømerkede hotell blitt 
betydelig bedre. Vårt skjønn er at tilnærmet alle overnattinger skjer på 
helt eller delvis miljømerkede hotell. Miljøaspekt er ett av flere krav 
ved konkurranse. Indikatoren går over til overvåking i 2015 
 

11. Avfall  
 
Helse Nord RHF skal redusere avfallsmengden og avfallet som oppstår skal i 
størst mulig grad gå til ombruk eller gjenvinning.  Føringer fra statlige 
og kommunale myndigheter er at tilbudet om fjernvarme skal bygges ut.  
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Avfallsselskapene i Tromsø og Bodø samler avfallet til ”brennbart avfall” 
og dette sendes i dag til Sverige til forbrenning. Det planlegges 
forbrenningsanlegg i byene, men volumet i byene nordpå er lite slik at 
løsning med fjernvarme må oftest løses med andre energibærere (flis, gass, 
etc.). 
 

12. Total avfallsmengde og andel brennbart avfall  
 
Helse Nord RHF sorterer og leverer følgende fraksjoner: bygningsavfall og 
elektrisk avfall, farlig avfall, papir/papp avfall, elektronisk avfall, 
renholdsartikler og brennbart avfall.  
 
Alle kontorenhetene ved Helse Nord RHF leier lokaler. Eier av 
kontorlokaler har ikke satt spesifikke mål for sorteringsgraden av avfall 
ved sine bygg.  
 
Med statlig og kommunal politikk om fjernvarme kan restavfall (brennbart) 
vise en økning og Helse Nord RHF kommuniserer med avfallsselskapene om 
hensiktsmessigheten ved veiing av avfallet. 

13. Transport  
 
Helse Nord RHF vil begrense antall tjenestereiser og reise mest mulig 
miljøvennlig. Antall tjenestereiser har økt med 27 % fra 2013 til 2014. 
Antall reiser per årsverk har økt med 16 % fra 2013 til 2014. Dette 
forklares i hovedsak med økt aktivitet og flere ansatte som pendler. Her 
kan også vurderes at bedre teknologi gir en løsere møtekultur som 
medvirker til flere reiser. Datafangst og datakvalitet er en betydelig 
utfordring for å få bedre innblikk i årsak, virkning og mulige tiltak.  
 
Indikatoren CO2-utslipp per årsverk uttrykker tjenestereiser med fly. 
Tjenestereiser CO2 er økt fra 2013 til 2014 med 17 % og økt med 6 % per 
ansatt. Sammenholdt med tall fra 2012 er både volum CO2 og volum per 
ansatt gått litt ned. 
 
Bruk av egen bil til tjenestereiser nyttes i svært liten grad ved Helse 
Nord RHF. Bruk av leiebil representerer et helt ubetydelig tillegg. 
Transport med drosje og tog har et visst volum, men registreres ikke 
digitalt.  
 

14. Video- og telefonmøter  

 
Antall video- og telefonmøter har ikke lenger relevant datafangst. Dette 
har sammenheng med at flere møter skjer ved bruk av Lync (Skype business) 
og systemet registrerer ikke aktiviteten. Norsk helsenett har ikke hatt 
dekkende regnskapssystem i 2014 for registrering.  
 
Situasjonen er litt utfordrende fordi her mistet vi mulighet til å 
utarbeide en miljøprestasjonsindikator (MPI) ved å se på sammenhengen 
mellom tjenestereiser og videomøter. Vi kan fortsatt se på 
miljøindikatoren (MI) CO2 utslipp per ansatt. 
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15. CO2-utslipp fra reisevirksomhet  

 
Flyreiser (bestilt hos Via Egencia) var i 2014 registrert med 670,7 tonn 
CO2 for Helse Nord RHF; inkl. SKDE, FIKS og IKT. Dette var en økning på 
96,8 tonn fra året før. 
 
 

16. Intern revisjon ytre miljø 

Revisjonsteamet med Tove Skjelvik, Marianne Sørensen og Gudleif Aronsen 
har gjennomført tre intern revisjoner ytre miljø i 2014, i henhold til 
plan og etter oppdrag fra RHF-AMU. 
 
Fokusområder har vært – Ytre miljø, opplæring, kjennskap til 
retningslinjer og prosedyrer, kunnskap i bruk av Docmap og 
avvikshåndtering. 
 
Revisjonene ble utført ved de tre kontorenhetene 

• 10. januar SKDE 
• 6. juni  HN RHF 
• 25. september HN IKT 

 
Avvik ble lukket; i ettertid ble avklart tidsfrist for lukking av avvik. 
 
Fokusområde 2015 for intern revisjon ytre miljø er innkjøp og nasjonale 
indikatorer. 
 

17. Handlingsplan for 2014 og 2015  

 
Reduksjonsmålene i planen er satt etter skjønn, da ledelsen ikke har 
datagrunnlag å basere seg på. Miljøhandlingsplanen vil bli revidert i 2015 
på grunnlag av erfaringene etter to års drift.  
 
Under oppfølgingsrevisjon 1, 20. og 21. november 2014, fremkom 4 avvik og 
7 anbefalinger. Avvikene ble lukket før etter revisjon og anbefalingene 
arbeides det med som endring/forbedring frem mot oppfølgingsrevisjon 2, 
24. til 26. november 2015. 
 
 
Ledelsen vil jobbe videre med å finne tekniske løsninger for måling av 
videomøter slik at en får mer pålitelige tall.  
 
Det er potensial for forbedringer på anskaffelser. Avtaler på rekvisita 
går ut på nye anbud hvert år og det blir stilt krav til at leverandørene 
kan tilby et godt utvalg av miljømerkede produkter.  
 
Vi må i 2015 jobbe for å opprettholde et godt resultat for lite restavfall 
og samtidig minske totalmengden avfall. Det er nødvendig å følge opp 
kildesorteringen med jevnlige påminninger på intranettet også i 2016.  
 
  

Styremøte i Helse Nord RHF 
16. desember 2015 - saksdokumenter

side 99



Side 11 av 12 
 
 

        vedlegg 

Anbefalinger fra oppfølgingsrevisjonen 
Anbefaling 1 av 7: Interne revisjoner* 

 
Den Interne revisjonen samsvarer med de dokumenter som er knyttet til den interne revisjonen, men 
det bør også fremkomme i malen, hvilke lover revisjonen har samsvart opp mot, slik at man vet at 
prosedyrene samsvarer med den praksis som praktiseres i virksomheten. 

 
Anbefaling 2 av 7: Livsløpsanalyse, «fra vugge til grav»* 

 
Det vil etter revidert standard ISO 14001 fra 2015 være krav om at virksomheten gjør en 
livsløpsanalyse på tjeneste eller produkt i forhold. Det er forbeholdt virksomheten å sette grenser for 
hvor start og slutt av analyse skal foreligge. 

 
Anbefaling 3 av 7: Dokument Introduksjon av nyansatte(RHF) 

 

Det er utarbeidet et opplæringsprogram for nyansatte, hvor ansvar for opplæring er lagt inn. 
Sjekklisten bør deles inn i tidsaspekter, 1. uke, 4,uke osv. Det bør også påføres kjennskap til 
branntavle/ nødutganger på listen. Det er også laget mal for samtaler i prøvetiden. Det bør også i 
disse samtalene påføres: ved behov tiltak 1. 2. 2. og evaluering av tiltak. Den ansatte bør signere for 
hvert opplæringstrinn. 

 
Anbefaling 4 av 7: Miljørapport, styringssystemet* 

 

Måltall og status på mål,  
Det bør også legges inn resultater fra de interne revisjonene, og en konklusjon om virkning av 
tiltakene. Revisjonsplan fra 1-3 år bør også komme frem her. 
Hvis virksomheten har hatt besøk av eksterne revisjoner skal dette også synliggjøres. 
 

 
Anbefaling 5 av 7: Ansattes dokumentasjon for økt kompetanse(Alle) 

 

Det er forelagt kursbevis for HMS kurs fra ansatte, disse var midlertidig ikke scannet inn i portalen for 
vedlegg i cv hos den ansatte. Det bør derfor utarbeides et system som sikrer dette. Det kan være ved 
for eksempel innkalling til medarbeidersamtale en påminnelse av avkrysning for oppdatert cv, 
introduksjonskurs, deltatt på brannøvelse, At verneombud har deltatt på kurs osv. 

 

Anbefaling 6 av 7: Opplæring av nyansatte ved (IKT, SKDE) 

 
Nyansatte som ble intervjuet har fått opplæring av ytremiljø og avvikssystemet, men det bør også 
lages en trinnvis og systematisk opplæringsplan som viser hvem som er ansvarlig for opplæring og at 
den ansatte signerer for opplæring.( RHF har laget et utarbeid eksempel som kan brukes som ide). 

 
Anbefaling 7 av 7: Økt bruk av Doc. MAP.(Alle) 

 
Det er en del forvirring hos ansatte i forhold til dokumenter som ligger innenfor og utenfor Doc. MAP. 
For å øke bruk av dok. Map. bør det utarbeides en plan med tidsfrister som pålegger avd. å legge inn 
sine godkjente dokumenter.. 
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Tittel - norsk  
Styringssystem miljø Helse Nord RHF – Rapport per august 2013  
 
Sammendrag – summary  
 
Rapporten presenterer foreløpige resultat for 2013 av det interne 
miljøarbeid. Miljøledelsessystem i RHF skal sertifiseres etter ISO-14001. 
Rapporten gir tall for interne forhold som avfallsbehandling og CO2- 
utslipp fra tjenestereiser. I arbeidsprogram for 2014 og 2015 er 
innkjøp/anskaffelser og energibruk satt på handlingsplanen. 
 
4 emneord  
Miljøledelse, IK, HMS, augustrapport  
 
Helse Nord RHF er et konsernkontor for helseforetakene i Helse Nord. Helse 
Nord RHF inkluderer Helse Nord IKT, Senter for Klinisk Dokumentasjon og 
Evaluering (SKDE) og Felles Informasjon Klinisk Senter (FIKS) med til 
sammen 350 ansatte. RHF arbeider for å bidra til en  
fremtid uten forurensning. Vi følger opp statlige og andre offentlige 
vedtak i forurensningspolitikken og er forvalter for et bedre miljø ved 
alle våre helseinstitusjoner i nord.  
 
Våre hovedoppgaver er i klima og miljøarbeidet er:  
 
.redusere klimagassutslippene  
.redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer  
.øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall  
.redusere skadevirkningene av luftforurensning og  
støy  
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