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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 ble resertifisert etter ISO 

14001:2015 19. september 2017 og har et sertifikat datert 21. november 

2017 og med gyldighet til 22. desember 2019. Sertifikater omfatter også 

SKDE og FIKS/FRESK. 

 

Øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet for å sikre at det 

fortløpende er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. I den 

anledning legges frem denne foreløpige rapporten med en 

miljørapportering vedlagt, som viser endringer fra 2016 til 2017, for 

flere miljøindikatorer. Innholdet i denne rapporten vil inngå som en 

del av den offisielle rapporten for HMS og samfunnsansvar som skal 

ferdigstilles i april og legges frem for styret i mai 2018. 

  

I rapporten brukes Helse Nord RHF samlet for kontorenhetene ved Helse 

Nord RHF, SKDE og FIKS/FRESK. 

 

Sammendrag av resultater per 01.01.2017 
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 og reisevirksomhet. 

   

I kartlegging utført 2016 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. Difi’s klimakalkulatoren 

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. 
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1.           Årsrapport 2017 miljø pr 01.01.2018 
Årsrapport 2017 miljø er utarbeidet. Den beskriver status for de 

miljøaspekter som er kartlagt som fokusområder i 2017 samt indikatorer 

som kan være aktuelle i fremtiden gjennom handlingsprogrammet. 

Handlingsprogrammet for 2017 vil være transport. Disse indikatorene er 

lett målbare. 

 

Denne miljørapporteringen er status per 01.01.2018. Kontinuerlig og 

sammenlignbar datafangst og datakvalitet er en løpende utfordring blant 

annet ved systemendringer. Oppdatering skjer når bedre måledata 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 renholds midler. 

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.   
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Årsrapport 2017 – Helse Nord RHF  

 

Tallene i tabellen er kommentert i påfølgende punkt 2 til 15. 

 

Kontorenes utslipp til ytre miljø har få spesifikke utfordringer og 

arbeidet er basert på kartleggingen, som ble gjennomført i 2016, 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 siden 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.  

Miljøindikator 2015 2016 2017 %

2015-2016

%

2016-2017

%

2015-2017

Trend

Antall årsverk 108,00 107,00 102,00 -0,93 % -4,67 % -5,56 % -

Areal i bygg, kvm kontor 2 547,40 2 547,40 2 547,40 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Spesifikk areal kontor

(kvm/årsverk)

23,59 23,81 24,97 0,93 % 4,90 % 5,88 % +

CO2 utslipp tjenestereiser (tonn) 324,60 451,20 459,50 39,00 % 1,84 % 41,56 % +

- pr årsverk 3,01 4,22 4,50 40,30 % 6,83 % 49,89 %

Antall tjenestereiser 1 591,00 1 853,50 1 948,50 16,50 % 5,13 % 22,47 % +

- pr årsverk 14,73 17,32 19,10 17,59 % 10,28 % 29,67 %

Antall videokonferanser/telefonmøter 2 015,00 1 154,00 676,00 -42,73 % -41,42 % -66,45 % -

- pr årsverk 18,66 10,79 6,63 -42,19 % -38,55 % -64,48 %

- pr tjenestereise 1,27 0,62 0,35 -50,84 % -44,28 % -72,61 %

Skype (totalt antall samtaler)

- konferanser (mer enn to)

- konferanser pr årsverk

- konferanser pr tjenestereise

Andel rest/brennbart avfall (%) 60 Skjønn

Sorteringsgrad

(% andel/total)

40   Skjønn

Avfall lever separat: Skjønn

- farlig avfall J J J

- glass og metall J N N

- elektrisk og elektronisk J J J

- bygningsavfall J J J

- brennbart J J J

- papir J J J

- plast J J J

Energibruk i bygg

(kWh/kvm)

Miljømerkede produkter IKT

(% andel/totalt innkjøp)

90

Energivennlige produkter IKT

(% andel/totalt innkjøp)

90

Miljømerkede produkter - møbler

(% andel/totalt innkjøp)

Miljømerkede produkter - rekvisita

(% andel/totalt innkjøp)

Årlig avfallsmengde

(kg/årsverk)
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 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. 

 

I videre arbeid skal Helse Nord RHF vektlegge:  

 Fokus på tjenestereiser slik at man, der det er mulig, benytter 

Skype eller videokonferanse i stedet for reising. Det er 

utarbeidet forslag til retningslinjer og disse skal legges til 

grunn når årlige møteplaner utarbeides. 

 Å videreføre og følge opp etablerte sorteringsløsninger for 

avfall, samt utvikle disse i henhold til endringer som kommer i 

forhold til avfallshåndtering 

 I samarbeid med Helse Nord IKT ha fokus på gjenvinning av brukt 

EDB-utstyr. 

 Å videreføre oppfølging av våre leverandører i forhold til 

miljøkrav, samt fokus på anvendelse av miljøvennlige produkter der 

det er mulig. 

 Å redusere papirforbruk gjennom innføring av elektronisk løsning 

for saksdokumenter i styremøter. 

 Fokus på opplæring i klima og miljø gjennom at alle ansatte 

gjennomfører e-læringskurs innen 3 måneder etter ansettelse med 

repetisjon hvert 3. år. 

 Fortsette planarbeid og beskrivelse av mulige tiltak i forhold til 

energisparing. 

 Oppfølging av våre helseforetak med tanke på energiøkonomisering 

og avfallshåndtering i byggeprosjekter. 
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2.           Bygg 
Helse Nord RHF skal ha en effektiv arealutnyttelse og skal opprettholde 

dagens lave energiforbruk.  

 

Helse Nord RHF disponerer 2 547,4 m2 kontorareal. Antall årsverk har 

gått ned, mens kontorareal har ikke endret seg. Noe som gir en økning 

på 1,16 m2 per årsverk fra 2016 til 2017, som tilsvarer en økning på 

4,9%. 

 

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 har tatt initiativ til at prosjektledere/innkjøpere skal 

vurdere miljøaspekter ved alle anskaffelser av varer og tjenester. 

 

Administrasjonsavdelingen gjør en vurdering av behov før eventuelle 

innkjøp gjøres til personalet.  

 

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.  

 

5.           Kopipapir og konvolutter 
Helse Nord RHF bruker tilnærmet 100% 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.  

 

Sikker utskrift innført 2014 

 

6.           IKT – utstyr 
Sykehusinnkjøp HF stiller krav om miljømerkede produkter. I avrop fra 

avtaler avgjør hvert HF om miljømerkede produkter, anbefalt av 

Sykehusinnkjøp, 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 
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Sykehusinnkjøp sine avtaler – servere, PC, printere/skannere, 

multimaskiner, nettverk, utstyr til kontor relatert til IT (kabler, 

tastatur, etc) 

 

Det arbeides fortsatt 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 lengre 

tids drift. 

 

7.           Møbler og inventar 
 

Administrasjonsavdelingen og ledere gjør en vurdering av behov før 

eventuelle innkjøp av møbler og inventar gjøres til personalet. Slitte 

kontorstoler trekkes om og gjenbrukes. 

 

8.           Kontorrekvisita 
Kontorrekvisita utgjør en stor mengde produkter som anskaffes løpende i 

forhold til forbruket.  

 

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.  

 

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. Alle hotellkjeder Helse Nord 

RHF har avtale med er miljømerket. Miljøaspekt er ett av flere krav ved 

konkurranse. Indikatoren er gått over til overvåking fra 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. 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, renholds artikler og brennbart avfall.  
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Alle kontorenhetene ved Helse Nord RHF er leide 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 hatt økning med 5,13% fra 2016 

til 2017, og en økning på 22,5% fra 2015 til 2017. Antall reiser per 

årsverk har økt med 10,3% fra 2016 til 2017. Datafangst og datakvalitet 

er en betydelig utfordring for å få bedre innblikk i årsak, virkning og 

mulige tiltak.  

 

Som tidligere inkluderer statistikken pendlerreiser. Helse Nord RHF 

hadde 7 pendlere i 2016 og 9 pendlere i 2017, som reiser tur/retur 

omtrent 47 uker i året. Det vil si en økning på 94 pendlerreiser fra 

2016 til 2017. 

Hvis man trekker fra pendlerreisene, har antall tjenestereiser økt med 

0,05% fra 2016 til 2017. Tjenestereiser pr årsverk har da økt med 5% 

fra 2016 til 2017.  

 

Indikatoren CO2-utslipp per årsverk uttrykker tjenestereiser med fly. 

Tjenestereiser CO2 er økt fra 2016 til 2017 med 1,8% og økt med 6,8% 

per ansatt. Sammenlignet med tall fra 2015 er både volum CO2 og volum 

per ansatt gått betraktelig opp.  

 

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 fanges opp av Norsk Helsenett som 

registrerer aktiviteten i systemet. Norsk Helsenett har produsert 

statistikker for registrerte video- og telefonmøter fra 2014 til 2017, 

som egner seg til sammenligning. Antall telefon- og videomøter ble 

redusert med 66,5% fra 2015 til 2017, og fra 2016 til 2017 var det en 

nedgang på 41,4%. Forholdet mellom antall telefon -og videomøter og 

antall årsverk hadde en nedgang på 64,5% fra 2015 til 2017, og en 

nedgang på 38,6% fra 2016 til 2017. 

 

Vi har utarbeidet en miljøprestasjonsindikator (MPI) ved å se på 

sammenhengen mellom tjenestereiser og telefon- og videomøter. Denne 

viser en nedgang på 72,6% fra 2015 til 2017, men hadde en nedgang fra 

2016 til 2017 på 44,3%.  

 

Det er i dette bildet viktig å få med at vi ennå ikke har fått 

detaljert oversikt over bruken av Skype, men i tabellen nedenfor vises 

den totale bruken av Skype for hele foretaksgruppen: 
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Det er totalt registrert 31 429 konferanser/samtaler med til sammen 

70 819 deltakere i 2017. Når vi får mer detaljert informasjon om dette, 

må det sees i sammenheng med tallene fra Norsk helsenett når det 

gjelder video- og telefonmøter. 

15. CO2-utslipp fra reisevirksomhet 
Flyreiser (bestilt hos G-Travel) var i 2017 registrert med 459,5 

tonn CO2 for Helse Nord RHF. Dette var en økning på 8,3 tonn fra 

året før, som tilsvarer 1,8%. 

16. Intern revisjon ytre miljø 
Revisjonsteam Tove Skjelvik og Lars A. Mickelsen har gjennomført en 

intern revisjon transport og reise i 2017. 

Målsetting for intern revisjon har vært redusert transport (CO2 

utslipp med 10 %). Verktøy for å oppnå dette er digitale alternativ 

til reiser (Skype, video, telefon), kompetanse (kunne bruke 

verktøy/mulighet å påvirke) og kommunikasjon.  

Revisjonene ble utført som et arbeidsmøte med representanter fra 

avdelinger i Helse Nord RHF som har en betydelig reiseaktivitet 

knyttet til sin virksomhet. Revisjonen ble gjennomført 12. januar 

2018. 

Ingen avvik ble funnet, men forbedringspunkter ble avdekket: 

Spørsmål til intervju og 

befaring, (referanse til 

Docmap/lover og 
forskrifter) 
 
 

Svar/kommentarer/funn 
 
 

 

Forslag til forbedringer 

Kjennskap og kunnskap om 

innholdet i Helse Nords 

styrende dokumentasjon for 

miljø? 
 
Få informasjon om hvordan 
ledere og ansatte forholder 
seg til aktuelle og styrende 
dokumenter 

- Miljøstyringshåndboken er 

ikke et «aktivt» dokument i 

hverdagen, men i 

virksomheten er det en utbredt 

forståelse om at dette dreier 

seg om de «små praktiske 

systemene» for eksempel 

søppelsortering, redusert 

- Gjennomføre en prosess 

med jevnlige/årlig tema i 

ledermøte og andre faste 

møteforum, enhet (avd)   

 

Formål bevisstgjøre om 

miljøansvaret og om mulig 

fastsette miljømål for hver 

Total A/V 

conferences

Total A/V 

conference 

minutes

Total A/V 

conference 

participant 

minutes

Avg. A/V 

conference 

minutes

Total 

conference 

messages

2018 91304 295012 45,24 1212

1842 87443 271557 47,47 2474

2164 109916 324832 50,79 1521

1490 69740 211120 46,81 996

2068 98882 298928 47,82 1348

1858 88848 258471 47,82 2078

418 18453 47832 44,15 576

1345 65526 188330 48,72 935

2123 108906 312819 51,3 1406

2605 123242 366490 47,31 1219

2710 130593 378151 48,19 2016

1762 83745 247339 47,53 1303

22403 1076598 3200881 17084Total 31429 70819

12/1/2017 2451 5420 2,21 849

11/1/2017 3807 8436 2,22 1047

10/1/2017 3570 8243 2,31 1015

9/1/2017 2933 6711 2,29 911

8/1/2017 1863 4145 2,22 651

7/1/2017 557 1234 2,22 257

6/1/2017 2573 5979 2,32 817

5/1/2017 2890 6725 2,33 837

4/1/2017 2065 4699 2,28 681

3/1/2017 3103 6835 2,2 844

2/1/2017 2714 5917 2,18 799

1/1/2017 2903 6475 2,23 789

Monthly Total 

conferences

Total 

participants

Avg. 

participants 

per conference

Total unique 

conference 

organizers
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Hvordan formidles 
informasjon om dette ut i 
organisasjonen? 

 

papirbruk, reiser, 

tilrettelegging med 

sykkelparkering osv 

- Den største miljøfaktoren vår 

virksomhet kan påvirke er 

reisene (CO2 utslipp)(bortsett 

fra pendlerreiser) 

- Ansatte er kjent med 

miljøstyringssystemet 

 

 

enhet/forum 

 

 

Reisepolicy for Helse Nord 
 
Vurderinger av bruk av 
Skype/telefoni ift reise 
 
Uttak av bonuspoeng på 
jobbreise? 

- Det er en oppfatning om det er 

en tilbakeholdenhet når det 

gjelder reiser, spesielt etter 

introduksjon av Skype, men i 

enkelte miljøer er det 

vanskelig å se spor av dette 

- Noen møter er det nødvendig å 

være fysisk tilstede (når øvrige 

deltakere samles i 

møterommet, strategiske 

møter el)  

- En oppfatning om at det er 

mindre av innkallinger til 2 

timers møter som medfører 

reiser. Innkalling fra eksterne 

kan medføre økt 

reisevirksomhet 

- Betydelig forbedringspotensial 

internt med å tilrettelegge 

teknisk utstyr som alltid virker 

- Dårlig lyd fra enkelte 

møterom 

- Bonusordninger kan påvirke 

avtalelojalitet – eksempel 

avtale fly Bodø Oslo, (ikke 

miljøaspekt) 

- Alle er kjent med at 

bonuspoeng opptjent i 

tjenestereiser skal benyttes til 

jobbreiser – ledere registrerer 

at ansatte benytter bonuspoeng 

til tjenestereiser (sees på 

reiseregningen) 

- Det er avvik mellom 

reisepolicy i Docmap og 

personalhåndbok 

dokumenter (generelt et 

større avvik i Docmap- og 

andre system – hva er 

master?) 

- Betydelig 

forbedringspotensial internt 

med teknisk utstyr som 

virker 

- Lyd i noen møterom må 

forbedres  

- Fjerne skille mellom 

prosjektreise og 

tjenestereiser? 

- Oppfordre internt og 

eksternt om å tilrettelegge 

for nettbasert deltakelse 

 

- Organisere tjenestenetilbud 

og oppgavefordeling på en 

måte som tilrettelegger for 

redusert, minimalisert 

reisevirksomhet 

- Endringer må vurderes med 

hensyn til om det er 

insentiv som kan øke 

reisevirksomheten 

 

Vurderinger knyttet til valg 
av miljøvennlige 
transportmidler der det er 
mulig? 

Deler drosje, benytter flybuss/tog der 

det er mulig, 

 Ingen tiltak 

Vurderinger av økonomi 
kontra miljø? 

Dilemma at på noen flystrekk kan 

betydelig lengre reiser være rimeligste 

alternativ-  med betydelige 

prisforskjeller 

Det bør tas opp som tema i 

ledermøte: hvordan vekter vi miljø 

kontra økonomi – policy er å reise 

på rimeligste måte 

Bestill billetter tidlig for rimelige 

reiser på korteste strekk 
Registreringer av avvik 
eller forbedringsforslag 
knyttet til miljø? 
 

Ingen avvik registrert Ingen tiltak 

Valg av miljøvennlige / 
miljøsertifiserte hoteller / 
varer / tjenester ifm 

Det er krav til hotellavtalene at hotellet 

skal være sertifisert på ytre miljø 

Ingen tiltak 
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jobbrelatert 
reisevirksomhet? 
 

Forslag til forbedringer ift 
vår miljøprestasjon 
(reisevirksomhet) 

Ingen tiltak   

Ledere og ansatte som 
reiser mye – ansvarlig for å 
«sette standarden»? 

Alle er rollemodeller og må være 

bevisst egne beslutninger og valg 

Bevisstgjøring gjennom miljø og 

miljømål som tema i avdelingen, 

ledermøte, forum  

 

Handlingsplan for internrevisjon for perioden 2018-2020 er under 

utarbeidelse og vil legges inn i miljøstyringssystemet innen 1. juni 

2018. 

17. Handlingsplan for 2018 
Under resertifisering 19. september 2017, fremkom 2 avvik og 4 

observasjoner og 1 forbedringsmulighet. Avvikene er lukket og 

observasjonene er utbedret. Dette er svart ut til DNV og nytt 

sertifikat er utstedt. 

 

Ledelsen vil jobbe videre med å få tall fra måling av Skype-møter slik 

at en har et pålitelig tallgrunnlag for videre sammenligning.  

 

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 2018 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 2018.  

 

For 2018 følges spesielt opp målet om 3 % reduksjon av CO2 utslipp. 

Arbeidet med miljørapporten for 2016 viser at datakilde og datakvalitet 

er viktig for å kunne redegjøre for utviklingen over tid.   

 

 

 
 

Helse Nord RHF 

8038 Bodø  

 

Besøksadresse:  

Sjøgata 10 

8006 Bodø 

 

Telefon:  75 51 29 00  

Telefaks:  75 51 29 01 

E-post: postmottak@helse-nord.no  

www.helse-nord.no  

 

Organisasjonsnr.: 883658752 



13 
 

 

Utførende institusjon  

Helse Nord RHF  
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Helse Nord RHF 
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Lars Alvar Mickelsen 




