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1. Om rapporten 

Helse Nord har siden oppstarten rapportert på ytre miljø som pålagt i regnskapsloven 

fra 1998. I 2017 er rapporteringen utvidet til å omfatte HMS og samfunnsansvar med 

bakgrunn i et pålegg om felles rapportering fra alle helseregionene. Årsaken til dette er 

et lovpålegg som kom i 2013 med begrunnelse i at myndighetene mente at gjennom 

åpenhet bør norske bedrifter vise at de tar sitt samfunnsansvar på alvor. 

Rapporten omfatter også helse, miljø og sikkerhet fordi vi har et helhetlig fokus på HMS-

arbeid i våre helseforetak. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og jobber kontinuerlig 

med å forbedre oss. 

 

 

 

Når begrepet «Helse Nord» benyttes i rapporten, mener vi hele foretaksgruppen, altså 

alle helseforetakene og det regionale helseforetaket. 

Når begrepet «Helse Nord RHF» benyttes i rapporten, mener vi administrasjonen i det 

regionale helseforetaket. 

  

HMS i Helse Nord (risikofaktorer og/eller områder)
H else M iljø Sikkerhet

Fys isk arbeidsmi l jø 
Inneklima, orden og renhold, 

ergonomi/tilrettelegging, fall, støt, slag, klem, kutt, 

fysisk overbelastning, kjemikalier/legemidler 

Psykosos ia l t og organisatorisk   

arbeidsmi l jø
Arbeidsbelastning, kommunikasjon og 

samhandling, samarbeidsproblemer/konflikter, 

organisering 

Smittevern (inkl  s tikkskade)
Stikkskade, kutt, sprut med smitterisiko, annen 

ssmitteeksponering (M RSA, TBC etc.), hygiene 

Strå levern 
Håndtering, stråleeksponering, lagring

Ytre mi l jø/forurensning/avfa l l
Avfall/avfallshåndtering, forbruk av 

ressurser/energi, forurensning/utslipp

Brannvern
Rømningsveier, brann og branntilløp, 

branntekniske anlegg

Vold/trus ler/utagerende adferd
Vold mot ansatt, trusler mopt ansatt, utagerende 

adferd

Utstyr og bygning
IKT/telefon/radio/alarm, medisinsk utstyr, 

bygning, tekniske anlegg/installasjon, kjøretøy

Sikkerhet
Adgangskontro ll, brudd på sikkerhetsrutiner, 

kriminell handling
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2. Etikk og samfunnsansvar 

Helseforetakene i Helse Nord er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne 

yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning 

for denne tilliten.  

 

For at våre medarbeidere skal være bevisste på dette, har Helse Nord retningslinjer 

innen de ulike fagområdene. Disse retningslinjene er i hovedsak av generell karakter. 

Dette krever refleksjon av den enkelte medarbeider.  

 

Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske 

verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, 

sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet og er 

bygget på Helse Nords visjon og verdier.  

 

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i 

tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. Helse Nord vil drive sin virksomhet 

verdibasert.  

 

Det er mange lover og regler som har innvirkning på de etiske verdier og normer i vår 

virksomhet.  Alle medarbeidere skal følge de lover, regler og retningslinjer som til 

enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon og har selv en plikt til å 

kjenne til, sette seg inn i og følge de lover som kan berøre den enkeltes arbeidsoppgaver.  

Lover, instrukser og regler kan aldri alene sikre en høy etisk standard. Den enkelte 

medarbeider må selv sette standarden ved å rette oppmerksomheten mot de etiske 

aspektene ved sine handlinger. Det betyr at hver enkelt selv kontinuerlig og kritisk må 

vurdere sine egne interesser og engasjement i etiske konfliktsituasjoner. 

2.1 Etiske retningslinjer  
 Helse Nord skal sørge for spesialisthelsetjenester i Nord-Norge og på Svalbard, som 

innbyggerne har behov for og krav på, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, 

seksuell legning, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Også forskning, utdanning, 

opplæring av pasienter og pårørende er en del av vår virksomhet. Helse Nords virke skal 

i alle sammenhenger være basert på våre verdier, som er:  

 

 Kvalitet i prosess og resultat 

 Trygghet for tilgjengelighet og omsorg 

 Respekt i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere 

Helse Nord er et arbeidsfellesskap der alle lojalt bidrar til å virkeliggjøre vår visjon, våre 

mål og våre verdier. Vår etikk og vårt miljø- og samfunnsansvar skal være synlig internt 

og eksternt. 
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Alle medarbeidere i Helse Nord og alle som handler på vegne av Helse Nord med 

tilhørende helseforetak, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende 

lovverk. Etiske retningslinjer i Helse Nord er en presisering av denne allmenne etikken. 

 

Retningslinjer som gjelder helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater, skal 

være et hjelpemiddel for å ivareta foretakets aktsomhets- og undersøkelsesplikt som 

følger av regelverk og av foretakets rolle som offentlig tjenesteyter. Helse Nord skal 

være pådrivere både for miljøkrav og for etisk handel.  Dette for å bidra til økt 

verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige 

anskaffelser.  

 

Retningslinjene skal bidra til at allmennheten får tillit til at offentlige anskaffelser skjer 

på en samfunnstjenlig måte. De etiske retningslinjene omhandler Helse Nords forhold til 

leverandører og Helse Nords ansvar som en stor innkjøper av varer og tjenester. 

2.2 Miljø og samfunnsansvar  
Helse Nords miljøpolicy: 

 

Helse Nord anerkjenner at vår virksomhet har betydning for indre og ytre miljø – og at vi 

gjennom våre aktiviteter kan bidra til påvirkning av klimaendringer. 

 

Dette gjelder både:  

 direkte gjennom behandling av pasienter og ansattes aktiviteter. 

 indirekte gjennom drift av bygg og anlegg, transport av pasienter, innkjøp, 

logistikk, reisevirksomhet. 

Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til forbedring av miljøfaktorer gjennom:  

 overholde 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  

 anvende 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  

 anvende video- og telefonkonferanser der fysiske møter ikke er nødvendig  

 tilby kortreist og/eller økologisk mat  

 holdningsskapende aktiviteter internt 

Spesialisthelsetjenesten setter et «miljøfotspor» gjennom, drift av bygg og anlegg, 

forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og andre produkter, og behandling av 

avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av pasienter, pårørende, medarbeidere 

og leverandører og når vi rehabiliterer byggene våre eller bygger nytt. Helse Nord skal i 
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vår daglige drift bidra til en bærekraftig utvikling og kontinuerlig redusere vår 

påvirkning på det ytre miljøet. 

 

Helse Nord har siden 2009 vært deltager i det nasjonale prosjektet «Miljø- og klimatiltak 

i spesialisthelsetjenesten». Alle helseforetak i regionen er med i et nasjonalt «miljø- og 

klimaforum», som er et av tiltakene i prosjektet. Dette er et forum hvor miljø og 

miljøledelse står på agendaen. Målet er å samordne miljøtiltak og øke kompetansen på 

miljøledelse i sykehussektoren. Prosjektet førte blant annet til enighet om at samtlige 

helseforetak i Norge skulle innføre miljøledelse etter ISO-14001-standard. Foretakene 

ble første gang sertifisert etter ISO-14001 i 2014. 
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3. Ytre miljø 

For å ivareta kravene til miljøledelse i henhold til NS ISO 14001 og dermed opprettholde 
miljøsertifiseringen, er det nødvendig å ha miljø i fokus også i den daglige driften.  Et 
bidrag kan være å delta i ulike ordninger som påvirker miljøet i en positiv retning. 
 
Helse Nord er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge (GPN). GPN ble etablert i 1997 for å 
samordne og effektivisere finansieringen av returordningene ved å gi medlemmene et 

sentralt rapporteringspunkt. Selskapet fikk i tillegg ansvar 
for å sikre oppslutningen om returordningene. 
 
Kontrollmedlemskap i GPN innebærer at medlemmet 
kontrollerer og følger opp at alle dets norske 
vareleverandører er medlemmer i GPN eller tilsvarende 
ordning. Dette medlemskapet er innført for å sikre at 
virksomhetene som etter reglene skal rapportere den 
vederlagspliktige emballasjen, betaler til næringslivets 
innsamlings- og gjenvinningsordninger. Ved å stille krav 
bidrar kontrollmedlemmet til å redusere antall 
gratispassasjerer. 

 
Totalt sett har vi mange tiltak som kan spare miljøet. Et eksempel er arbeidet med nye 
løsninger innen pasientreiser, som er en stor bidragsyter når det gjelder CO2-utslipp. 
Der jobbes det med nye systemløsninger som vil bidra til bedre målinger i antall 
planlagte og kjørte pasientreisekilometer, samt beregninger av klimautslipp. Dette kan 
illustreres i følgende eksempel: 
 

 
 
Forutsetninger for eksemplet: 
 

 kilometer kjørt: tall fra 2016 – hentet fra NISSY1 – ikke helt nøyaktige antall km 
 CO2-utslipp: 135g/km 
 mål om 10 % besparelse på antall kjørte km 

 
Når man vet at Pasientreiser har 4,2 millioner rekvisisjoner årlig, vil selv små tiltak som 
vist i eksemplet kunne gi store utslag på CO2-utslippet. 
 
 

                                                        
1 NISSY er pasientreisers datasystem 
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3.1 Klimaregnskap CO2 i Helse Nord 

Klimaregnskapet bygger på en mal utviklet av Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi). 
Malen er videreutviklet og tilrettelagt for helsesektoren. Det rapporteres i et elektronisk 
system som eies og forvaltes av Sykehusbygg HF. 2017 er første år hvor alle regionene 
rapporterer for en samlet spesialisthelsetjeneste. 
 

 
 
 
 
 

Sco pe 1 Utslippskilde F akto r Utslipp to nn C o 2

Aggregat

Diesel liter CO2 utslipp per liter (kilde:Klif ) 2,68 0 ,0 0

Ambulanse 

Bensin 200,00 liter CO2 utslipp per liter (gj.snit t  bensin/diesel) 2,34 0 ,4 7

Diesel 260 276,00 liter CO2 utslipp per liter (kilde:GHG protocol) 2,68 6 9 7,54

Uspesif isert  drivstoff 118 956,00 liter CO2 utslipp per liter (kilde:GHG protocol) 2,51 2 9 8 ,58

Ansattes kjøring med egne kjøretøy i tjenesten

Bil 1 276 855 km CO2 utslipp per km (gjennomsnit t  bensin/diesel): 0,17 2 17,0 7

Eide eller leasede kjøretøy

Bensin 9 587,00 liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol): 2,34 2 2 ,4 3

Diesel 46 591,00 liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol): 2,68 12 4 ,8 6

Uspesif isert liter CO2 utslipp per liter (gjennomsnit t  bensin/diesel): 2,51 0 ,0 0

Fyring

Biobrensel kWt CO2 utslipp per m
3
 (kilde: Klif ): 0 0 ,0 0

Diesel liter CO2 utslipp per liter (kilde:Klif ) 2,68 0 ,0 0

Fyringsolje 92 466,00 liter CO2 utslipp per liter (kilde: Klif ): 2,66 2 4 5,9 6

Naturgass m3 CO2 utslipp per m
3
 (kilde: Klif ): 2,34 0 ,0 0

Gasser

Lystgass 4 175,00 kg CO2 utslipp per kg (kilde Anesthesia) 289 1 2 0 6 ,58

Sco pe 2 

El-forbruk

El-kjele 19 507 173,00 kWt  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Dif i et  al) 0,28 5 4 6 2 ,0 1

Fast elkraft 93 179 654,00 kWt  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Dif i et  al) 0,28 2 6  0 9 0 ,3 0

Fjernkjøling kWt  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Dif i) 0,13 0 ,0 0

Fjernvarme 55 684 143,00 kWt CO2 utslipp per kWt (kilde: NVE og SSB) 0,13 7 2 3 8 ,9 4

Sco pe 3 

Ansattes bilreise til jobb

Bil 246 122,00 km CO2 utslipp per km (gjennomsnit t  bensin/diesel): 0,17 4 1,8 4

Flyreiser

Innenlands 50 211 031,00 km CO2 utslipp per km (kilde: Defra): 0,17 8  53 5,8 8

Utenlands 5 992 051,00 km CO2 utslipp per km (kilde: Defra): 0,1 59 9 ,2 1

Helikoptertransport

Helikoptertransport km CO2 utslipp per km (kilde: Defra): 0,1715 0 ,0 0

Papirforbruk

Papirforbruk 45 317,00 kg  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Dif i) 0,1 4 ,53

Sum C O2  ut slipp  ( t onn)  ob ligat o r isk reg ist rer ing 4 9  74 7,76

Sum C O2  ut slipp  ( t onn)  f r ivi l l ig  reg ist rer ing 1 0 3 8 ,4 3

Sum C O2  ut slipp  ( t onn)  ob ligat o r isk  og  f r ivi l l ig  reg ist rer ing 50  78 6 ,19

Sum CO2 utslipp (tonn) obligatorisk  

registrering

4 9  74 7,76



9 
 

Utviklingen i CO2-utslipp obligatorisk registrering er som følger: 
 

 
 
I tabellen er ikke utslipp fra ambulansefly, ambulansehelikopter og ambulansebåt tatt 
med da rapporteringsverktøyet ikke tar høyde for spesifisering på disse. Det jobbes 
kontinuerlig med forbedring av verktøyene, noe som fremover vil gi bedre og mer 
eksakte rapporter. 
 
Totalt for foretaksgruppen går det i riktig retning med en reduksjon av utslipp på 2 243 
tonn fra 2016 til 2017. Sett i perspektiv utgjør dette 934 flyreiser tur/retur Oslo-New 
York. 
 
Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Helgelandssykehuset har 
nedgang i utslipp, mens Nordlandssykehuset, Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF 
har økning. 
 
For Nordlandssykehuset er økningen på 645 tonn og kommer i hovedsak av økning i 
tjenestereiser og økning i pasientreiser. 
 
For Sykehusapotek Nord er økningen på 32 tonn og er et resultat av større organisasjon 
med økt reisevirksomhet. 
 
Helse Nord RHF har en økning på 14 tonn. Det har sin årsak i en økning fra 7 til 9 
pendlere. Nivået på tjenestereiser er så og si uendret fra 2016 til 2017. 
 
Reise og transport har stor påvirkning på CO2-utslippet. Som et eksempel kan man se på 
de tre ambulansebåtene til Helgelandssykehuset som alene hadde et drivstofforbruk i 
2017 som tilsvarer 97 ambulansebiler, det vil si 6 ganger så mange biler som 
Helgelandssykehuset disponerer i dag. 
 
 
 
 
 
 
 

CO2-utslipp pr HF (tonn)
C 02 utslipp 2016 C 02 utslipp 2017 T endens

Finnmarkssykehuset 12 435 10 148

Universitetssykehuset Nord-Norge 22 519 21 948

Nordlandssykehuset 12 499 13 144

Helgelandssykehuset 3 939 3 863

Sykehusapotek Nord 87 119

Helse Nord RHF 512 526

Sum H else N o rd 51 991 49 748
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3.2 Avfall 

Å redusere den totale avfallsmengden samt å gjenvinne eller gjenbruke mer, er de 
viktigste tiltakene for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Avfall er årsak til 
flere miljøproblemer. Deponering og forbrenning av avfall fører til utslipp av 
forurensende stoffer til jord, luft og vann. Avfall er også et symptom på overforbruk av 
ressurser. Utover å være et miljøproblem er også avfall en stor kostnad for 
helseforetakene. Reduksjon i avfallsmengder og gjenvinning kan gi betydelige 
innsparinger. Gode rutiner og oppfølging er vesentlig for å få til god kildesortering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Energi 

Energiproduksjon har konsekvenser for natur og miljø. Det er derfor et viktig tiltak for 
miljøet å spare energi samt bruke gode energiløsninger som hindrer vekst i 
energibruken. Oppvarming og kjøling er det viktigste miljøaspektet for helseforetakene. 
 

 
 

3.4 Vannforbruk 

Et redusert vannforbruk kan gi både økonomiske gevinster for helseforetakene og 
miljøgevinster for samfunnet. Vannforbruk har en høy kostnad og mye av energibruken i 
helseforetakene er knyttet til vann. Et eksempel er at det i snitt forbrukes 100 liter vann 
når en person dusjer. Konkrete tiltak som sparedusjer, tetting av lekkasjer og 
holdningsskapende arbeid blant ansatte og pasienter, kan gi store besparelser.  
 

Energiforbruk i helseforetakene i Helse Nord (GWh)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Finnmarkssykehuset ** 17,50 17,70 16,60 17,60 16,10

Universitetssykehuset Nord-Norge 78,60 78,60 82,30 78,70 81,50 85,20

Nordlandssykehuset ** 48,67 ** 51,94 50,15 50,07

Helgelandssykehuset ** 17,90 18,30 17,90 18,40 18,20

Sykehusapotek Nord * * * * * *

Helse Nord RHF * * * * * *

T o tal 78,60 162,67 118,30 165,14 167,65 169,57

* Er leietaker, tall ikke tilgjengelig fra huseier

** Har ikke tilgjengelige måltall

Samlet avfallsmengde i helseforetakene i Helse Nord (tonn)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Finnmarkssykehuset 263,00 268,00 343,00 347,00 370,00 666,00

Universitetssykehuset Nord-Norge 1 735,00 1 638,00 1 817,00 1 878,00 1 766,00 1 785,00

Nordlandssykehuset ** ** 690,00 745,00 754,00 785,00

Helgelandssykehuset ** 422,00 466,00 482,00 453,00 445,00

Sykehusapotek Nord * * * * * *

Helse Nord RHF * * * * * *

T o tal 1 998,00 2 328,00 3 316,00 3 452,00 3 343,00 3 681,00

* Er leietaker, tall ikke tilgjengelig fra huseier

** Har ikke tilgjengelige måltall
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3.5 Andre påvirkningsfaktorer 

Et viktig tiltak for å få ned reiseaktiviteten i forbindelse med møter er å bruke Skype. 
Systemet ble tatt i bruk i full skala i Helse Nord høsten 2016. Det vil si at 2017 er første 
år hvor man har statistikk på bruken av Skype. 
 
Tabellen nedenfor viser samlet bruk for hele foretaksgruppen i 2017. Totalt ble det 
gjennomført nesten 645 000 enkeltsamtaler og i overkant av 31 000 konferansesamtaler 
med nesten 71 000 deltakere og et snitt på 2,25 deltakere per konferanse. Sannsynligvis 
er antall konferansedeltakere større da det ofte er en Skype-oppkobling i et 
konferanserom med flere møtedeltakere.  
 

 

Det er foreløpig ikke mulig å få statistikk for hvert enkelt foretak, men Helse Nord IKT 

jobber med dette og fra neste år vil vi ha mulighet til en mer detaljert oppdeling, 

minimum på hvert helseforetak. 

Uansett er bruken av Skype betydelig, og det er ingen tvil om at mange møter som 

tidligere var fysiske med behov for reising nå er erstattet med Skype-møter. Denne 

tendensen vil sannsynligvis øke noe videre fremover, og så får man se hvordan dette vil 

påvirke reiseaktiviteten.   

Samlet vannforbruk i helseforetakene i Helse Nord (kubikkmeter)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Finnmarkssykehuset 67 000,00 66 800,00 72 000,00 64 900,00 64 500,00 82 900,00

Universitetssykehuset Nord-Norge 236 837,00 223 736,00 223 951,00 221 296,00 268 564,00 237 713,00

Nordlandssykehuset ** ** ** ** 119 378,00 128 048,00

Helgelandssykehuset ** ** 101 694,00 111 729,00 85 383,00 86 039,00

Sykehusapotek Nord * * * * * *

Helse Nord RHF * * * * * *

T o tal 303 837,00 290 536,00 397 645,00 397 925,00 537 825,00 534 700,00

* Er leietaker, tall ikke tilgjengelig fra huseier

** Har ikke tilgjengelige måltall

61 294

63 433

44 300

644 552

Måned
Totalt antall 

konferanser

Gjennomsnittlig 

antall deltakere pr 

konferanse

Januar 2 903 2,23

Totalt antall 

enkeltsamtaler

53 973

Februar 2 714 2,18

Mars 3 103 2,20

54 533

57 182

April 2 065 2,28

Mai 2 890 2,33

40 006

54 273

2,22

September 2 933 2,29

Juni 2 573 2,32

Juli 557 2,22

54 717

32 880

73 376

54 585

Desember 2 451 2,21

Total 31 429 70 819 2,25

Oktober 3 570 2,31

November 3 807 2,22

August 1 863

5 420

1 234

4 145

6 711

Totalt antall 

konferanse-

deltakere

8 243

8 436

4 699

6 725

5 979

6 475

5 917

6 835
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4. Anskaffelser  

4.1 Etikk, Samhandling og miljøkrav 
Helse Nord har gjennom sin anskaffelsesstrategi for perioden 2014-2017 blant annet 

målsetninger om å: 

 

• Redusere miljøbelastningen gjennom målrettede miljøkrav i den enkelte 

anskaffelsesprosess, herunder livssykluskostnader. 

• Videreutvikle arbeidet med etiske leverandørkjeder. 

• Videreutvikle og følge etisk regelverk, retningslinjer og 

samhandlingsavtalene s i all aktivitet på innkjøpsområdet. 

Helse Nord er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH), og er gjennom dette 

medlemskapet forpliktet til å arbeide aktivt for å realisere IEHs formål som er 

samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, 

utvikling og miljø. Medlemskap i IEH krever aktiv innsats for å bidra til forbedringer i 

disse forholdene. 

 

Vi rapporterer årlig til IEH hva som er gjort innenfor dette området og hvilke 

strategier/planer vi har for det kommende år. Dette er i stor grad vært begrenset til å 

stille kvalifikasjons-  og kontraktkrav samt evaluere på kriterier knyttet til 

samfunnsansvar. 

 

Vi er også kontrollmedlem av grønt punkt hvilket innebærer at vi stiller krav til alle våre 

norske vareleverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge, eller tilsvarende 

organisasjoner. Ordningen er innført for å sikre at virksomheter som er 

vederlagspliktige betaler til næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av 

emballasje. 

 

Vi har klare etiske retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss i vår kontakt med 

eksisterende og potensielle leverandører, og det foreligger en gjensidig forpliktende 

avtale både med legemiddelindustriforeningen (LMI) og med leverandørforeningen for 

helsesektoren (LFH). 

 

Gjennom etableringen av Sykehusinnkjøp HF og i en periode med midlertidige 

samarbeidsavtaler, er noe av gjennomføringsansvaret for en del av prosessene delvis 

uklart. Ansvars-  og funksjonsfordelingen har ikke vært endelig, og det har pågått 

parallelle prosesser. Det er en grunntanke om at de strategiske og operative 

anskaffelsesprosessene skal gjennomføres av Sykehusinnkjøp, og at dette foretaket skal 

bygge kompetanse og således i stor grad ivareta våre miljøkrav i disse prosessene. Det 

går både på hvilke krav som kan/bør stilles i konkurranser og ikke minst evne og 

mulighet for å følge opp krav gjennom revisjoner. 
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4.2 Etikk og miljø i anskaffelser av legemidler 

Arbeidet med legemidler og miljø er i all hovedsak lagt til divisjon legemidler i 
Sykehusinnkjøp HF. Det er etablert kontakt med Sverige med hovedvekt på Stockholm 
for erfaringsdeling og samarbeid. Det er også etablert kontakt med leverandørindustrien 
og med Statens legemiddelverk.  
 
 
FRA FORETAKSMØTET MELLOM STYRET I HELSE NORD OG HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET 10.01.2017, STÅR DET FØLGENDE I PROTOKOLLEN: 
 
«Foretaksmøtet viste til de regionale helseforetakenes felles delrapport om legemidler og 
miljø fra 2015 som inngikk i det nasjonale prosjektarbeidet Miljø- og klimatiltak i 
spesialisthelsetjenesten (Grønt sykehus).  
 
Rapporten peker på at det i forbindelse med produksjon i farmasøytisk industri skjer lokale 
utslipp til omgivelsene av virkestoffer som bidrar negativt i forhold til utvikling av 
antibiotikaresistens. Dette gjelder særlig i India og Kina. Foretaksmøtet viste til at de 
regionale helseforetakene bør innhente kunnskap fra det pågående arbeidet i Sverige med 
å utvikle og sette etiske krav knyttet til innkjøp av legemidler for å motvirke slike skadelige 
utslipp. Formålet er å utvikle nasjonale systemer for vurdering og oppfølging av krav til 
etikk og miljø i anskaffelser av legemidler, som sikrer at kravene blir ivaretatt i hele 
leverandørkjeden.» 

 

Sykehusinnkjøp HF er nå i ferd med å utvikle nasjonale systemer for vurdering og 

oppfølging av krav til etikk og miljø i anskaffelser av legemidler, som sikrer ivaretakelse 

i hele leverandørkjeden. Dette skjer i tett samarbeid med legemiddelindustrien, og fra 

andre halvår 2018 skal også miljøansvar være et kriterium i anskaffelse av legemidler.  
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5. Helsevirkninger av forurensning 

Forurensning er ikke bare skadelig for miljøet, men har også konsekvenser for helsen til 
folk flest. Figuren nedenfor illustrerer hvordan forurensning av jord, vann og luft 
påvirker kroppen vår og hvilke sykdommer dette kan medføre. 
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6. HMS-rammeverk 

 

I Helse Nord utgjør sammenhengen og samspillet mellom HMS, arbeidsmiljø og 

pasientsikkerhet rammeverket for arbeidet med helse, miljø, og sikkerhet i 

foretaksgruppen. I henhold til AML § 4-1 skal arbeidsmiljøet i Helse Nord være fullt 

forsvarlig, både med hensyn til ansattes fysiske og psykiske helse og velferd. I 

foretaksgruppen er det bevisst blitt satset på at ledere, tillitsvalgte og verneombud har 

grunnutdanning innen HMS. Foretakene jobber systematisk med rullerende HMS-

handlingsplaner. Den felles, nasjonale medarbeiderundersøkelsen, ForBedring, har i 

fokus å forbedre HMS, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Under er det vist et eksempel 

fra Helgelandssykehuset og deres HMS-årshjul: 

 

 
 

I 2017 startet planleggingen med å implementere nasjonalt vedtatte HMS-indikatorer og 

etableringen av HMS-nettverk. I regionen har vi mange av de samme utfordringene, som 
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vi sammen søker å finne gode løsninger på. HMS-indikatorene; fraværsskadefrekvens, 

andel HMS-handlingsplaner, andel medarbeidersamtaler, vold og trusler og andel HMS-

opplæring, er de indikatorene foretaksgruppen har planlagt å implementere. Dette skal 

gi organisasjonen et økt kunnskapsnivå og et bedre grunnlag for forbedringsarbeidet 

innenfor HMS-området, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.  

 

I 2017 ble det utviklet indikator for AML-brudd. Antall brudd har blitt redusert i 
foretaksgruppen 2017 sammenlignet med 2016. Dette er et resultat av arbeidet i 
foretakene med gjennomgang og oppfølging av AML-brudd som fast agenda på ulike 
arenaer. 
 

 
 

6.1 HMS, pasientsikkerhet og verneombudsutvikling 
Det er nær sammenheng mellom helse, miljø og sikkerhet og pasientsikkerhet. Helse 

Nord RHF følger dette tett gjennom arbeidet med ForBedring, og det har vært et sentralt 

og naturlig tema på pasientsikkerhetskonferansen i regionen. 

 

Foretakene har i 2017 og 2018 samarbeidet tett rundt undersøkelsen ForBedring. 

Undersøkelsen har bidratt til at hver enkelt medarbeider har fått informasjon om 

sammenhengen mellom HMS og pasientsikkerhets- og kvalitetsarbeid, og har dette som 

bakteppe når man gjennomfører lokalt forbedringsarbeid. 

 

Helse Nord RHF utarbeidet i 2016 en verktøykasse for åpen og god dialog i sykehusene. 

Ambisjonen har vært og er å sikre at det skapes en kultur preget av åpenhet, god dialog 

og læring. Slikt arbeid er evigvarende prosesser.  Dette er problemstillinger som ledelse 

og medarbeidere i helseforetakene har vært og er opptatt av. Oppgaven må løses på 

lokalt hold i et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste og medarbeidere 

på alle nivå. I Helse Nord RHF har vi valgt å bruke dette som et utgangspunkt for å 

stimulere til en samlet og styrket innsats på dette feltet. Hovedområdene i 

verktøykassen er: 

 

- Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste 

- Ledelse og lederutvikling 

- Kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering 
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Helse Nord RHF og foretakene har et nært og godt samarbeid med tillitsvalgte og 

vernetjeneste. Et eksempel på dette er at det er under etablering et regionalt nettverk 

for helse, miljø og sikkerhet hvor sentrale arbeidsmiljøspørsmål, organisering av 

vernetjenesten, kompetanseplan for vernetjenesten, samarbeid og forbedringsarbeid er 

temaer. 

 

Alle foretak i Helse Nord har minimum ett kull årlig ved foretaket i Ledermobilisering. 

Ledermobilisering bidrar til en bedre lederrekruttering ved at man tidlig identifiserer 

gode lederkandidater og gir dem en god opplæring i forkant. I opplæringen vektlegges 

forbedringsarbeid, åpen og god dialog, sammenheng mellom HMS og pasientsikkerhet. 

 

Gjennom pasientsikkerhetsprogrammet blir kontinuerlig forbedringsarbeid en naturlig 

del av arbeidshverdagen. Stadig flere utdannes og benytter metodikk for systematisk 

forbedringsarbeid i det daglige. Gjennom oppfølgingsarbeidet til ForBedring får samtlige 

medarbeidere mulighet til å gjøre lokalt forbedringsarbeid.  

 

Det har over tid vært arbeidet målrettet med å redusere sykefravær i foretakene. Som en 

del av arbeidet med medarbeiderundersøkelsen i 2016 og nærværsprosjekter så vi at 

det er en korrelasjon mellom oppfølgingsarbeid fra medarbeiderundersøkelser og 

sykefravær. 

 

 

Her har vi lagt inn hovedfunn i medarbeiderundersøkelsen 2016 per foretak i Helse 

Nord. Så har vi lagt på en linje som viser graden av nærvær for foretakene. Dette for å 

vise at det i regionen er dekning for å si at det er sammenheng mellom verdiene/graden 

av positive svar og arbeidsnærvær. 
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Helgelandssykehuset, som gjennomgående har de høyeste verdiene i medarbeider-

undersøkelsen 2016, har et klart lavere sykefravær enn de andre helseforetakene. 

 

 
Tabell: andel som svarer at sykefraværet er jobbrelatert, MU 2016 
 

Gjennom medarbeiderundersøkelsen 2016 ser man også ut i fra medarbeidernes egne 

svar har vi fått øket kunnskap om størrelsen på det jobbrelaterte sykefraværet. Dette er 

viktig informasjon når Helse Nord og foretakene skal sette inn målrettet innsats for å 

redusere sykefraværet. 

 

Nærværsprosjektet ved Helgelandssykehuset er et godt eksempel på at det er mulig å 

arbeide grundig og systematisk med reduksjon av sykefravær. Foretaket mottok i 2017 

forbedringsprisen, som deles ut av Helse Nord RHF for svært godt forbedringsarbeid. 

 

6.2 Sikkerhet i sykehus 

Alle helseforetak, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten HF har overordnede 
beredskapsplaner. Disse er tilpasset organisasjonsstrukturen i helseforetaket slik at de 
beskriver forholdet mellom kriseledelse på HF-nivå og enhetsnivå (klinikk/sykehus). 
 
Alle helseforetakene skal ha underliggende scenariobaserte planer og tiltak. Det er 
enighet om elleve slike scenarier/type hendelser. Disse er lagt inn i 
rapporteringsmalene i krisestøtteverktøyet HelseCIM.  
 
Alle øver regelmessig sitt overordnede planverk. De fleste øvelser gjelder mange skadde, 
både fordi dette er de vanligste hendelsene og fordi dette først og fremst utfordrer 
kapasitet i egen virksomhet, og samhandling mellom sykehus og helseforetak og med 
andre nødetater.  
 
Det ble gjennomført en egen IKT-svikt øvelse i 2016 ellers har ingen i senere tid 
gjennomført øvelser med hovedscenario svikt i kritisk infrastruktur, eks, IKT, vann eller 
strøm. Dette har også i liten grad vært lagt inn som øvingsmomenter i andre øvelser. Alle 
gjennomfører imidlertid rutinemessige tester av nødstrømaggregater, vannkvalitet og 
IKT-systemer. Reelle hendelser der det har oppstått brudd i strømforsyning og IKT har 
gitt læring og medført varige forbedringstiltak. 
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Helse Nord deltar i nasjonalt samarbeid om utvikling av strategi og opplegg for fysisk 
sikring av bygg og anlegg («skallsikring») i spesialisthelsetjenesten.  
I dialog med helseforetakene er det gjennomført følgende tiltak: 
 

 Ferdigstilt underliggende planer innen utgangen av 2016, basert på oppdaterte 
ROS-analyser. 

 Regional øvelse i 2016 om IKT-svikt. 
 Lagt inn øvingsmomenter for svikt i IKT, strøm- og vannforsyning i 

beredskapsøvelser. 
 Helseforetakene har etablert dialog med kommuner for å samordne planer, og 

inngå avtaler med (verts)kommuner om beredskap og forsyningssikkerhet for 
vann og strøm, herunder testing av utstyr og øvelser. 

 Helse Nord IKT skal varsles når helseforetak etablerer beredskap uavhengig av 
type hendelse. 

 Regional legemiddelkomite skal i 2018 utarbeide ROS-analyse om 
legemiddelberedskapen i Helse Nord. Felles problemstillinger tas opp i Regionalt 
beredskapsutvalg. 

 
Helseforetakene har implementert nasjonal prosedyre for håndtering av pågående 
livstruende vold (PLIVO), og øvet denne sammen med andre nødetater som politi og 
brann. 
 
Et godt eksempel på HMS-tiltak er Finnmarkssykehuset som har ROS-analyser på 
sikkerhetstrussel (trussel mot personale, truende pasienter i akuttmottak, inntrenging 
av truende personer, uvedkommende inn på medisinrom, terroranslag mot sykehus). 
Dette har resultert i presisering av planverk. Planverket er gjort bedre kjent, har klare 
varslingslinjer, alarmløsning på BUP/VPP, at økt sikkerhet på medisinrom er etablert, 
gjennomgang av skallsikring ved sykehusene, og økt bruk av vektersamhandling. 
 

6.3 Konsernverneombudets kommentar 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vernetjenesten i Helse Nord oppfattet at helse- og omsorgsministeren i 2017 forsterket 

sine signaler til helseforetakene om at samspillet mellom ansatte- ved tillitsvalgte, 

verneombud og ledere er en avgjørende faktor for å oppnå målet med å gi pasientene et 

godt og sikkert tilbud om spesialisthelsetjenester. Viktigheten av å fastslå at 

pasientsikkerhet og trivsel på arbeidsplassen ved gode og trygge arbeidsforhold ble 

blant annet dokumentert på årets felles pasientsikkerhets- og HMS-konferanse på 

Gardermoen i november. 

«Vernetjenesten er en viktig brikke i 

samspillet arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. 

Uten det ene får man ikke det andre.» 

 
- Bengt-Ole Larsen, konsernverneombud i Helse Nord - 
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I Helse Nord har vi hatt en vernetjeneste som, slik loven foreskriver, er organisert med 

plassverneombud, klinikkombud til foretaksverneombud i det enkelte foretak. 

Opplæring av verneombud og lovpålagt opplæring av ledere i HMS er forsøkt ivaretatt 

av det enkelte foretak. Helse Nord har også et konsernverneombud hvis oppgaver er å 

ivareta vernetjenestens og dermed alle ansatte i regionen, på et strategisk nivå i 

utviklingen av Helse Nords tilbud av spesialisthelsetjenester i regionen. Dette arbeidet 

foregår i nært samarbeid med alle konserntillitsvalgte fra de forskjellige 

hovedorganisasjoner. 

 

Gjennom årene har det vist seg at det er et økende ønske blant vernetjenestens 

tillitsvalgte ombud om en bedre arena for samhandling, erfaringsoverføring, felles 

forståelse av vernetjenestens oppgaver og plikter, opplæring og felles 

rammeplaner/kompetanseplaner for vernetjesten. På slutten av 2017 ble det bestemt at 

det skal arbeides fram et forslag til felles rammeplaner, komtanseplan for 

vernetjenesten og felles krav til opplæring i regionens foretak. Dette arbeidet er i 

oppstartfasen nå. 

 

I juni 2017 ble det årlige forum for hovedverneombud i helseforetak avholdt i Svolvær 

med Helse Nord som teknisk arrangør. Det var over 40 deltakere. Dette er et årlig og 

viktig forum for felles forståelse av HMS og erfaringsoverføring av tiltak og løsninger 

som bedrer arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten. Det er en god arena hvor vi får tid til å 

diskutere felles utfordringer. 

 

Tilbakemeldinger fra verneombudene i regionens foretak er at det psykososiale 

arbeidsmiljøet er det som gir de største utfordringene. Mangel på menneskelige 

ressurser og altfor travle arbeidsdager med store og tunge utfordringer sliter ut 

medarbeiderne både psykisk og fysisk. Vernetjenesten er fornøyd med at Helse Nord har 

tatt og tar alvorlig nødvendigheten av å bygge nye og tidsmessige lokaler til både nye og 

gamle tilbud. Og at det satses på nytt medisinsk utstyr som både bedrer 

pasientsikkerheten og noen ganger letter arbeidet til ansatte. Dette er viktig, men 

vernetjenesten ønsker seg et mer systematisk arbeid med den «humane kapitalen» som 

er i foretakene. Nok ansatte, hele stillinger, gode tilbud om etterutdanning/opplæring i 

bruk av nye prosedyrer og utstyr er viktige faktorer for et godt arbeidsmiljø og god 

pasientsikkerhet. 

 

Ytre miljø og samfunnsansvar er viktige områder i HMS-arbeidet og vernetjenesten har 

en rolle ved å påse at arbeidsgiver og medarbeidere følger lov og forskrifter på området. 

Konsernverneombudet i Helse Nord ser fram til at arbeidet med å utvikle vernetjenesten 

i Helse Nord, skal gi resultater som vil komme både ansatte og pasienter til gode i 

framtiden. Ved å utvikle verneombudsrollen vil verneombudene være viktige 

bidragsytere i tilbudet om gode arbeidsforhold til de ansatte og gode tilbud til 

pasientene. 




