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Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF 
 
 
Bakgrunn og sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, 
miljøpolitikk og miljømål i styremøte 27. februar 2013. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Miljøpolitikk for Helse Nord slik den er fremlagt i 

denne saken. 
 

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

3. Styret i Helse Nord RHF tar opplysningene om fremdrift i innføring av 
miljøstyringssystem i tråd med ISO14001 til orientering. 

 
4. Styret ber om at det til styremøtet i juni 2013 i forbindelse med rullering av 

investeringsplanen og budsjettforutsetningene for 2014, legges ved forslag til 
vedlikeholdsplaner inklusiv ENØK-plan for helseforetakene i Helse Nord. 

 
Etter dette ble alle helseforetakene i Helse Nord inklusive det regionale helseforetaket 
sertifisert etter ISO 14001 som da var standard for miljø.  
 
Resertifisering etter ny 2015-standard gjennomføres for det regionale helseforetaket 19. 
september 2017. Forut for resertifiseringen er det utarbeidet et nytt 
miljøledelsessystem med nye dokumenter og nye miljømål for Helse Nord RHF. 
Resultatet fra resertifiseringen vil bli orientert muntlig om i styremøtet 27. september 
2017. I løpet av 2017 vil alle helseforetakene i Helse Nord være sertifisert etter ny 
standard. 
 
I denne styresaken anbefaler adm. direktør at styret tar det nye miljøledelsessystemet 
og nye miljømål til orientering. 
 
Miljøledelse 
Ledelsessystem for miljø er del av Helse Nord RHFs kvalitet- og HMS-system. Systemet 
er bygd opp etter den internasjonale standarden ISO 14001: 2015. Det er ledelsen i 
Helse Nord RHF som har ansvaret for at miljøstyring etterleves i tråd med de 
retningslinjer som er beskrevet i vår miljøhåndbok. 
 
Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med innehold og omfang, samt sørge for 
etterlevelse av systemet. Dette gjelder også de som utfører oppgaver på oppdrag av 
Helse Nord RHF.  
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Helse Nord RHF har utformet en miljøpolitikk som er førende for miljøarbeidet i 
helseforetaket. Miljøpolitikken skal være tilgjengelig på helseforetakets internettside og 
i Docmap (vårt kvalitetsstyringssystem). 
 
Helse Nord påvirker det ytre miljø gjennom sin aktivitet gjennom flere miljøaspekter. 
 
Adm. direktør ønsker å holde fast på den miljøpolitikken styret besluttet i styresak 14-
2013: 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 
 
Helse Nord ønsker å være en tydelig bidragsyter til forbedring av miljøfaktorer gjennom: 
• Overholdelse av lovbestemte miljøkrav 
• God oversikt over egne utslipp til miljø 
• Systematisk og aktivt forbedringsarbeid 
• Ressursbevisst avfallsbehandling 
• Samarbeid med leverandører om energi- og utslippsvennlige løsninger 
• Planmessig arbeid for å redusere energiforbruket i egne bygg 
• Anvendelse av telemedisin, der det er forsvarlig og hensiktsmessig 
• Bidra til forskning, utdanning og introduksjon av ny teknologi og nye metoder 
• Etablere desentrale tjenestetilbud, der det er hensiktsmessig 
• Anvendelse av video- og telefonkonferanser, der fysiske møter ikke er nødvendig 
• Tilby kortreist og/eller økologisk mat 
• Holdningsskapende aktiviteter internt 
 
Miljøaspekter er aktiviteter, produkter og tjenester som utføres/leveres som kan 
innvirke på ytre miljø. I prinsipp er miljøaspekter all påvirkning av ytre miljø som 
skyldes helseforetakets virksomhet. Vesentlige miljøaspekter er forhold som har en 
betydelig miljøpåvirkning. Eksempler for det regionale helseforetaket: 
• Helse Nord RHFs lokaler og ansattes aktiviteter forbruker energi og vann  
• Reiseaktivitet gjennom tjenestereiser og reiser til og fra jobb 
• Forbruk av utstyr/produkter gjennom innkjøp 
• Avfall fra vår virksomhet, både spesialavfall og restavfall  
 
Det skal utvikles miljømål for Helse Nord RHF. Disse målene er gjeldende for en 
treårsperiode og er beskrevet nedenfor. Det skal lages årlig miljøregnskap for Helse 
Nord RHF. Dette skal presenteres for ledergruppen innen utgangen av første kvartal 
hvert år i en miljørapport.  
 
Rapporten er grunnlaget for ledelsens gjennomgang (samlet for alle fagområder) og 
danner grunnlag for arbeidet med kontinuerlig forbedringer, nye mål og 
handlingsplaner. 
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Miljørapporten for det regionale helseforetaket skal inngå i en felles rapport for 
foretaksgruppen som igjen skal inngå i en nasjonal rapport, samlet for 
spesialisthelsetjenesten og vedlegges årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet. 
Ledelsessystem for miljø i Helse Nord RHF (miljøhåndboka) er vedlagt denne saken. 
 
Miljømål 
Helse Nord RHF hadde fra 2015-2016 en økning i CO2 utslipp for tjenestereiser (tonn) 
pr. årsverk på 40 %. Det innebærer en økning i CO2 utslipp for tjenestereiser fra 3,01 
tonn til 4,22 tonn pr. ansatt. Det ble gjennomført 14,7 reiser pr. ansatt i 2015 og 17,3 i 
2016, en økning på 18 %. 
 
Tallene gir et noe skjevt bilde i forhold til antall ansatte, da det i 2016 inngår flere 
eksterne konsulenter fra IKT-prosjektene som ikke inngår i 2015-tallene. Likeledes er 
antall pendlere blant RHF-ets ansatte økt. I fremtidig rapportering vil disse kategoriene 
forsøkes adskilt. 
 
Antall videokonferanser (som til en viss grad erstatter reiser) økte frem til 2015, men 
gikk ned i 2016. Samtidig ble det åpnet for bruk av Skype, hvilket har hatt en hurtig 
spredning. Dessverre har det ikke lykkes å måle eksakt omfang.  
 
Helse Nord RHF mener reiser er den mest sentrale faktoren som kan gi påvirkning for 
ytre miljø og ønsker - så langt råd er - å stimulere til økt bruk av elektroniske møter og 
derav følgende redusert reiseaktivitet. Det vil bli utarbeidet interne retningslinjer for 
reising for å oppnå miljømålet på dette området. 
 
Det er satt opp følgende miljømål for Helse Nord RHF de kommende tre årene:  

 

Aktivitet Hovedmål Tiltak for å nå målet
Transport 3 % reduksjon av CO2-utslipp på 

tjenestereiser pr år.

Ansatte skal bruke miljøvennlige 
transportmidler når det ligger til 
rette for det

Redusere tjenestereiser ved å bruke 
Skype og telefonkonferanser
Endre budsjett for tjenestereiser
Videreføre sykkelparkering og 
tilrettelegging for miljøvennlige valg

Avfall Videreføre etablerte 
sorteringsløsninger

Resirkulering av EDB-utstyr

Følge opp og forbedre 
sorteringsløsninger

Avklare og levere brukt EDB-utstyr til 
gjenvinning/ny bruk

Innkjøp Helse Nord RHF skal anvende 
miljøvennlige produkter der det er 
mulig

Papirbruk skal reduseres med 3 % 
årlig

Stille miljøkrav til aktuelle leverandører

Gå over til elektronisk løsning for 
saksdokumenter til styremøter 

Miljømål Helse Nord RHF 2017 - 2019
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Alle helseforetak underlagt Helse Nord RHF har iverksatt handlinger som overvåker og 
måler de viktigste egenskaper ved egen drift som kan ha vesentlig påvirkning på det ytre 
miljø.  
 
Driftsenhetene har stor spredning i oppgaver: Fra drift av store bygg, enkle 
kontorenheter til sengeposter, IKT-løsninger og avanserte laboratorier. Målene settes 
etter at kartlegging er gjennomført, og vesentlige miljøaspekter for den enkelte 
virksomheten er identifisert. Hver enkelt enhet kan ha sitt målhierarki og sin plan for 
oppfølging. Slik settes konkrete miljømål og -delmål i samsvar med miljøpolitikken. 
 
Eksempelvis vil Helse Nords policy være å legge oss mot høyeste standard for 
"lavenergi", når det bygges nye helsebygg, samt at det oppfordres til ENØK1 i 
eksisterende bygningsmasse, der det er hensiktsmessig.  
 
Vurdering 
Helse Nord er den største virksomheten i landsdelen. Som en stor offentlig aktør i Nord-
Norge vil Helse Nord RHF og de tilhørende helseforetakene ha et forretningsmessig 
driftsansvar, og samtidig må Helse Nord ta et samfunnsansvar i arbeidet med miljø og 
klima.  
 
Miljøledelse er å sørge for en kontinuerlig prosess til stadig miljømessig forbedring. En 
stor del vil bedres ved ny teknologi for eksempel innen transportsektoren, mens andre 
forhold vil bedres ved utvikling og implementering av nye prosedyrer og holdninger hos 
ansatte. 
 
Det er adm. direktørs vurdering at etablering av miljøpolitikk, klargjøring av miljømål og 
holdningsskapende arbeid er viktig. Gjennom miljøledelse skapes trygghet for at Helse 
Nord tar sin del av ansvaret for å redusere skadelige utslipp, og det vises respekt for at 
foretaksgruppen har et ansvar for å bidra til å nå nasjonale mål innenfor et område som 
har global interesse. 
 
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF tar det nye miljøledelsessystemet og de 
nye miljømålene til orientering. 
 
 
  

1 ENØK: energiøkonomisering 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljøledelsessystem i Helse Nord 

RHF etter ny standard og de nye miljømålene til orientering. 
 
2. Styret ber om å få den årlige miljørapporten for Helse Nord til orientering i 

tilknytning til behandling av styresak om årlig melding. 
 
 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Ledelessesystem for Helse Nord RHF - dokumentsamling DS10469 

i kvalitetssystemet DocMap 
 
   Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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