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Helse Sør-Øst RHF publiserer i år en egen miljørapport for å rette oppmerksomheten 
mot vårt ansvar for miljøet. Planen er å utvide rapporten gradvis, slik at den kan bli en 
god dokumentasjon på miljøarbeidet i foretaksgruppen, og gi en oversikt over Helse 
Sør-Østs påvirkninger på natur og klima. 

Innen utgangen av 2014 skal alle norske helseforetak ha innført miljøledelse etter 
ISO 14001-standard. Miljørapporten fra Helse Sør-Øst RHF vil gi en årlig status 
for dette arbeidet i regionen. Vi har i årets rapport valgt å legge vekt på energi, 
avfall, vann og innkjøp. På sikt er målet at miljørapporten skal følge en internasjonal 
rapporteringsstandard. Allerede neste år ønsker vi å rapportere mer detaljert innen de 
ulike områdene og innen andre områder som f.eks transport og spesifikke hendelser 
knyttet til miljø som kan ha skjedd i løpet av året. 

Miljøarbeidet i foretaksgruppen har ikke kommet så langt at det er fastsatt 
mål innen de ulike områdene. Årets miljørapport omtaler derfor i liten grad 
mål og måloppnåelser. Som deltager i prosjektgruppen ”Miljø- og klimatiltak 
i spesialisthelsetjenesten”, har Helse Sør-Øst valgt å se til indikatorer for 
miljørapportering som prosjektgruppen anbefalte i sin sluttrapport til Helse- og 
omsorgsdepartementet i november 2010. 

OM MILJØRAPPORTEN

ET VIKTIG STEG

Som eier av sykehusene og ansvarlig for sykehusdriften har helseforetakene et stort potensial for å 
hente ut miljø- og klimagevinster. Spesialisthelsetjenesten setter et ”miljøfotspor” ved at vi påvirker 
det ytre miljøet gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter og gjennom 
behandling av avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av våre medarbeidere, pasienter, 
pårørende og leverandører.

”Miljøfotsporet” vårt bør ikke være større enn at framtidige generasjoner får de samme mulighetene 
som vi har. For å få oversikt over hvilke negative miljømessige aspekter som ligger i driften vår og for at 
vi skal ha mulighet til å rette opp dette, har det kommet et unisont ønske fra spesialisthelsetjenesten i 
Norge om å arbeide mer med miljø- og klimautfordringene.

Miljøledelse og miljøsertifisering
Helse Sør-Øst har vært deltagere i det nasjonale prosjektet 
”Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten” siden 
2009. Alle helseforetak i regionen har de to siste årene 
også vært representert i ”Miljø- og klimaforum”, som er 
et av tiltakene i prosjektet. Dette er et forum hvor miljø 
og miljøledelse står på agendaen og som har som mål å 
samordne miljøtiltak og øke kompetansen på miljøledelse 
i sykehussektoren. Prosjektet har blant annet ført til at det 
er blitt enighet om at samtlige helseforetak i Norge skal 
ha innført miljøledelse etter ISO-14001 standard og være 
sertifisert innen utgangen av 2014. 

Miljøledelse er et verktøy som brukes for å øke 
bevisstheten om miljøkonsekvensene av en virksomhet 
og systematisere arbeidet med å endre virksomheten i 
en miljøvennlig retning. Ved en mer miljøvennlig drift, 
vil vi også kunne hente ut økonomiske gevinster. Når vi 
miljøtilpasser virksomheten vår, imøtekommer vi ikke 
bare forventinger og krav til oss, vi effektiviserer og 
moderniserer også driften. I 2011 blir det spennende å 
følge Sykehuset i Vestfold HF som er Helse Sør-Østs 
pilot i arbeidet mot ISO-sertifisering. I 2012-2014 skal de 
resterende helseforetakene gjøre samme jobben. 

Et klarere grep
Dette er den første miljørapporten Helse Sør-Øst RHF 
gir ut. Tidligere har emnet vært omtalt i årsrapporten. 
Helse Sør-Øst RHF har i 2010 tatt et klarere grep rundt 
denne problematikken og satt av ressurser til å følge 
opp helseforetakene i sitt arbeid. En arbeidsgruppe ved 
RHF-et skal koordinere miljøtiltak. Også hovedkontoret 

til Helse Sør-Øst skal innføre miljøledelse etter ISO 
14001-standard og vil rapportere om dette på lik linje med 
helseforetakene. Som byggherre for nye sykehusprosjekter 
som nytt østfoldsykehus, vil Helse Sør-Øst RHF sørge 
for at miljøkriterier vektes høyt ved alle relevante valg i 
byggeprosessen. 

Helse Sør-Øst RHF har hatt miljø høyt oppe på agendaen 
i 2010 og har arbeidet aktivt med flere miljøtiltak som 
denne rapporten synliggjør. I 2009 valgte vi å inngå 
medlemskap i organisasjonen Initiativ for etisk handel 
for å få hjelp til å styrke vårt arbeid på dette området. I 
2010 har vi inngått medlemskap i Grønt Punkt Norge og i 
Miljømerking Norge – Svanens innkjøperklubb. Dette har 
vi gjort for å styrke vår kompetanse og danne nettverk for 
å kunne jobbe mest mulig målrettet mot våre miljømål. 

I forkant av utfordringene
Helse Sør-Øst skal være i forkant av miljøutfordringer 
og pådrivere for miljøvennlige sykehus. Jeg håper du som 
leser vil ha glede av denne rapporten og at Helse Sør-Øst 
i årene som kommer vil kunne synliggjøre sitt miljøansvar 
og miljøengasjement på en god måte. 

Bente Mikkelsen 
Administrerende direktør
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Energiproduksjon har konsekvenser for natur og miljø. Et viktig tiltak for miljøet er å spare energi og 
bruke gode energiløsninger som hindrer vekst i bruken av energi. Et høyt energiforbruk i helseforetakene  
medfører fare for økt forurensning og flere naturinngrep i form av utbygging av ny produksjonskapasitet. 
Foretakene bruker i hovedsak energi på tre måter: til oppvarming og kjøling, til transport og til 
undersøkelser og behandling. Oppvarming og kjøling er det viktigste miljøaspektet for helseforetakene 
og flere helseforetak har prosjekter innen energiledelse med mål om å drifte foretakenes bygningsmasse 
med en varig, sikker og lønnsom energibruk, samtidig som kostnader og miljøbelastning reduseres. 

ENERGI Enova-prosjekter i Helse Sør-Øst

10 av Helse Sør-Østs 11 helseforetak melder at de 
har gjennomført Enovaprosjekter i 2010

Enova SF er etablert av Olje- og energidepartementet 
for å styrke arbeidet med en klimavennlig energi-
omlegging i Norge. Enova arbeider i tett samarbeid 
med aktørene i energimarkedene gjennom investeringer, 
rådgiving og kommunikasjonsvirksomhet. Enova skal 
være drivkraften i en langsiktig satsing på utviklingen i 
markedet for effektive og miljøvennlige energiløsninger. 

Akershus universitetssykehus 
varmes opp med grunnvarme 

Da det nye Akershus universitetssykehus åpnet i 
2008 åpnet man også Europas hittil største anlegg 
for grunnvarme. Det ble valgt en avansert teknologi 
til oppvarming av sykehuset ved å hente ut energi 
gjennom energilager i grunnfjell. 

Det nye universitetssykehuset i Akershus betjener 
om lag 460 000 mennesker, og krever like mye energi 
til oppvarming (cirka 20 GWh/år) som cirka 1 300 
eneboliger. Målsettingen er at 40 prosent av energien til 
oppvarming skal komme fra fornybar energi. 

På et jorde like ved sykehuset fungerer grunnfjellet 
som energilager. Overskuddsvarmen fra sommer-
halvåret blir lagret der og hentet opp igjen i kaldere 
perioder av året. Det er boret 228 brønner som er 
200 meter dype. Erfaringene etter at anlegget er tatt i 
bruk er at anlegget gir 58-60 prosent fornybar energi, 
noe som er godt over målet. 

Hvordan virker det?
Ved hjelp av en væske bestående av vann og etanol 
som føres gjennom et lukket rørsystem, kan man oppta 
varme i brønnene i grunnfjellet når temperaturen 
på væskeblandingen er høyere enn temperaturen i 
fjellet. Det opptas også varme når temperaturen i 
væskeblandingen er lavere enn temperaturen i fjellet. 
Dessuten utnyttes kondensatorvarmen direkte i 
varmeanlegget i sommerhalvåret når det er kjøle- 
og varmebehov i sykehuset. Økonomisk sett vil 
investeringene i grunnvarmeanlegget på om lag 
100 millioner kroner tjenes inn i løpet av fem-ti år. 

Energimerking av bygg
Regjeringen har besluttet at alle bygg fra 1. juli 2010 skal 
energimerkes. Dette gjelder alle bygg i våre helseforetak. 
Energimerket gir en karakter knyttet til bygget ut fra 
beregnet energiforbruk. Brukeravhengige parametere og 
klima er hensyntatt. Karakterskalaen går fra A til G hvor 
A er best. Ingen bygninger som ikke benytter alternativ 
energi som solenergi, bergvarme eller varmepumper vil 
kunne få bedre karakter enn C. Helse Sør-Øst har valgt 

å søke etter en ekstern leverandør som kan utføre denne 
oppgaven. Energimerkingen vil starte opp i løpet av 2011.
Det nye østfoldsykehuset som skal stå ferdig på Kalnes 
i 2015 vil bli det største bygget i hele Østfold. I areal 
vil bygget tilsvare mer enn 12 fotballbaner. Sykehuset 
skal tilfredsstille kravene til energimerking B når det 
settes i drift. Dette er nest beste karakter i den nye 
energimerkeordningen. 

Rapportering
Helseforetakene rapporterer samlet energiforbruk. Ulike 
bygninger ved sykehus vil ha forskjellig energibruk 
avhengig av bruksformålet. Det vil for eksempel være 
stor forskjell på energibruk i behandlingslokaler i et 
sykehus med døgnkontinuerlig drift og i kontorlokaler. 
For å synliggjøre energibruken i et sykehus, bør derfor 
indikatoren utvikles videre. En alternativ måte er å 
fokusere på fornybar energi og utvikle en indikator som 
beskriver andelen av fornybar energi som blir brukt. Selv 
om det er viktig å synliggjøre andelen fornybar energi, er 
det samtidig viktig å synliggjøre totalforbruket av energi. 
Indikatoren bør derfor ivareta begge disse hensyn og kan 
derfor deles i to slik at den synliggjør:

• Andel fornybar energi til oppvarming
• Antall sykehus energimerket B 

* pga av sammenslåing av helseforetak er ikke tidligere tall tilgjengelig 
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Energibruk (GWh)
2009 2010

Akershus universitetssykehus HF 77,1 82,2

Oslo universitetssykehus HF 305,4 325,0

Psykiatrien i Vestfold HF 7,2 7,4

Sunnaas sykehus HF 10,0 9,3

Sykehuset i Vestfold HF 45,4 47,3

Sykehuset Innlandet HF 95,0 96,9

Sykehuset Telemark HF 66,0 56,6

Sykehuset Østfold HF 51,1 55,7

Sørlandet sykehus HF 62,0 65,0

Vestre Viken HF * 80,0

Sykehusapotekene HF (hovedkontor) 0,3 0,3

Sykehuspartner (hovedkontor) 0,6 0,7

Helse Sør-Øst RHF (hovedkontor) 0,5 0,6

Total 827,0

http://naring.enova.no/naring


76 76

Helse Sør-Øst er kontrollmedlemmer 
av Grønt Punkt Norge 

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer 
finansiering av returordningene for plast-, metall-, 
og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong 
og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge 
innsamling og gjenvinning av plastemballasje, 
emballasjekartong og drikkekartong på vegne av 
Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. 

Bakgrunnen for opprettelsen av materialselskapene 
og Grønt Punkt Norge var at Miljøverndepartementet 
på midten av 1990-tallet inngikk bransjeavtaler med 
norsk næringsliv, der næringslivet påtok seg et utvidet 
produsentansvar for emballasjens livsløp, inklusive 
optimering og gjenvinningsmål. Kostnadene forbundet 
med produsentansvaret dekkes gjennom et vederlag 
som betales av bedriftene. 

Som kontrollmedlemmer av Grønt Punkt Norge, 
plikter Helse Sør-Øst å stille krav til alle leverandører 
om at de må delta i en returordning for brukt 
emballasje. I praksis betyr det at vareleverandører som 
vil ha oppdrag hos helseforetakene, enten må være 
medlem i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning

* er leietaker - tall ikke tilgjengelig fra huseier 
** pga av sammenslåing av helseforetak er ikke tidligere tall tilgjengelig 

Rapportering
Helseforetakene rapporterer samlet avfallsmengde. På sikt 
bør man kunne rapportere inn prosentandel restavfall i 
forhold til samlet avfallsmengde. Dette vil vise i hvilken 
grad man klarer å sortere og gjenvinne avfallet. Denne 
indikatoren kan ha begrenset verdi i helsesektoren, da 
det er en grense for hvor mye avfall i sykehus som kan 
sorteres ut. Indikatoren bør derfor deles opp slik at den 
synliggjøre både den totale avfallsmengden som blir 
produsert, hvor mange fraksjoner avfallet sorteres i og 
mengden i hver av fraksjonene. 

Avfallshåndteringen ved Sykehuset 
i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold har hatt en aktiv holdning til 
kildesortering over lang tid og har nå åtte avfallsfraksjoner 
som håndteres forskriftsmessig etter forurensningsloven. 
• Smittefarlig avfall
• Restavfall
• Papir
• Sikkerhetsmakulering av papir
• Glass og metall
• Hard- og mykplast
• Matavfall
• Farlig avfall

Hver fraksjon har en egen rutine for håndtering som 
er forankret hos brukerne gjennom opplæring og 
informasjonsbrosjyrer. Servicedivisjon ved helseforetaket 
har utarbeidet en egen ”Avfallshåndteringsplan”. På hver 
seksjons miljøstasjon og desinfeksjonsrom er en plakat 
med denne planen hengt opp. Rutinene innbærer for 
eksempel håndtering av ulike typer avfall til spesialanlegg 
og avfallsmottak med gjennvinningsanlegg, returordninger 
til leverandør og til skraphandel. 

Det er gjort avtaler om håndtering av produkter som 
etter forskriften blir til farlig avfall. Medikamentrester 
leveres sykehusapoteket. Sykehuset i Vestfold kjøper 
tjenester hos et firma som transporterer farlig avfall, og et 
som destruerer dette. Alt smittefarlig avfall blir sendt til 
destruksjon i Danmark.

Tønsberg og kommunene rundt har lenge praktisert 
kildesortering for private med fem fraksjoner, så for 
medarbeiderne ved Sykehuset i Vestfold er det naturlig å 
sortere avfallet også på jobb. 

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

Gode rutiner og oppfølging er vesentlig for å få til god kildesortering. Det er viktig å arbeide for å få ned 
mengden restavfall ved å stadig vurdere å ta ut nye fraksjoner til gjenvinning. Ved anskaffelser er det 
viktig å ta hensyn til avfallsproblematikken ved å kjøpe minst mulig emballasje og engangsprodukter - og 
ikke minst kjøpe riktig mengde av de produkter man trenger. 

AVFALL

Samlet avfallsmengde i helseforetakene 
i Helse Sør-Øst (tonn)

2009 2010

Akershus universitetssykehus HF 1 221 1 146

Oslo universitetssykehus HF 5 341 6 952

Psykiatrien i Vestfold HF 112 120

Sunnaas sykehus HF 153 147

Sykehuset i Vestfold HF 1 069 962

Sykehuset Innlandet HF 2 000 2 001

Sykehuset Telemark HF 1 060 1 132

Sykehuset Østfold HF 2 127 1 225

Sørlandet sykehus HF 1 413 1 341

Vestre Viken HF ** 1 668

Sykehusapotekene HF (hovedkontor) * *

Sykehuspartner (hovedkontor) * *

Helse Sør-Øst RHF (hovedkontor) * *

Total 14 496 16 694
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* er leietaker - tall ikke tilgjengelig fra huseier 
** pga av sammenslåing av helseforetak er ikke tidligere tall tilgjengelig 

Rapportering
Helseforetakene rapporterer inn samlet vannforbruk. 
Vi vil vurdere å utvide temaet vann til også å omfatte en 
beskrivelse av helseforetakenes utslipp til vann og luft 
– og utvikle indikatorer som er tjenlige for å måle slikt 
utslipp for senere miljørapporter. 

Vann er en fornybar ressurs som følger et kretsløp. Det finnes like mye vann i dag som da jorden ble skapt, 
men på grunn av en enorm befolkningsøkning er det i dag et mye større press på det vannet som finnes. 
Selv om vi i Norge er heldigere stilt enn mange andre på tilgang til ferskvann, vil et redusert vannforbruk 
kunne gi både økonomisk gevinster for helseforetakene og miljøgevinster for samfunnet. Vannforbruk 
har en høy kostnad når vann skal varmes opp og avløpsvann skal renses. Mye av energibruken i 
helseforetakene er knyttet til vann. Et eksempel er at det i snitt forbrukes 100 liter vann når en person 
dusjer. Både konkrete tiltak som sparedusjer og tetting av lekke pakninger og holdningsskapende arbeid 
blant ansatte og pasienter, kan gi store gevinster ved at vannforbruket minsker. 

VANNFORBRUK 

Samlet vannbruk i helseforetakene 
i Helse Sør-Øst (kubikkmeter)

2009 2010

Akershus universitetssykehus HF 160 887 200 841

Oslo universitetssykehus HF 961 000 999 000

Psykiatrien i Vestfold HF 36 086 15 133

Sunnaas sykehus HF 17 000 169 000

Sykehuset i Vestfold HF 116 000 123 994

Sykehuset Innlandet HF 300 000 306 000

Sykehuset Telemark HF 144 000 110 400

Sykehuset Østfold HF 119 000 132 295

Sørlandet sykehus HF 145 000 146 000

Vestre Viken HF ** 255 100

Sykehusapotekene HF (hovedkontor) * *

Sykehuspartner (hovedkontor) 798 1 020

Helse Sør-Øst RHF (hovedkontor) 588 634

Total 2 459 000
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Tiltak 2010
Helse Sør-Øst har i løpet av 2010:
• blitt medlem i Svanens innkjøperklubb. Dette 

innebærer at det regionale foretaket er forpliktet til å 
velge svanemerkede produkter hvor man har mulighet 
til dette. 

• inngått kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge
• arrangert fysisk kurs og utviklet e-læringskurs og 

informasjonsmateriale for innkjøpere i regionen om 
miljøkrav i anskaffelser 

• utviklet innkjøpshåndbok som innkjøpere er pålagt å 
benytte i regionale anskaffelser. I innkjøpshåndboken 
er miljø- og samfunnsansvar temaer som må avsjekkes i 
hver anskaffelse. 

• utført ni miljørevisjoner hos leverandører 
• ledet et prosjekt som omfatter alle landets helseregioner 

for å utrede mulighetene til å øke kompetansen på 
miljøkrav i innkjøp og samordne tiltak 

Rapportering 
Helseforetakene rapporterer i dag ikke inn noe om 
miljøkrav i anskaffelser. En indikator for innkjøp i 
helsesektoren bør synliggjøre om det stilles miljøkrav i 
forbindelse med konkurranser og antallet produkter som 
omfattes av slike krav. Indikatoren bør også synliggjøre 
hvordan substitusjonsplikten etterleves. Det er dessuten 
viktig å synliggjøre omfanget av etiske krav som stilles til 
leverandørene. Indikatoren bør derfor være flerdelt og 
omfatte følgende forhold: 
• prosentvis andel anbud hvor det stilles miljøkrav 
• prosentvis andel hvor substitusjonsplikten iverksettes 

“Helse Sør-Øst skal være en pådriver for miljøvennlige innkjøp. Under planlegging av den 
 enkelte anskaffelse skal det tas hensyn til kostnader knyttet til bruken av produktet i dets levetid 
(livsløps kostnader) og miljømessige konsekvenser av produksjon og deponering av produktet.”
Helse Sør-Østs etiske  retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt, vedtatt i 2010

For at vårt forbruk og vår produksjon skal være mest mulig bærekraftig er det viktig å vektlegge miljø 
og livsløpskostnader i alle anskaffelser. Offentlige sektor må bidra til at miljøbelastningene knyttet til 
anskaffelser blir så små som mulig. Det er viktig å øke kunnskapen om miljøkrav både hos innkjøpere 
og faggrupper som er involvert i anskaffelser. Helseforetakene må ha gode styringssystemer for å 
tilrettelegge for at man tar miljø- og samfunnsansvar i alle anskaffelser. 

Helse Sør-Øst er en stor innkjøper som hvert år kjøper varer og tjenester for 17-18 milliarder kroner. 
Den innkjøpsmakten bør brukes positivt for å ta grep som fremmer miljømessig utvikling hos 
leverandører til offentlig sektor. 



MILJØREVISJONER I ANSKAFFELSER
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Overordnet resultat
Av de utvalgte leverandørene har fire av ni sertifiserte 
miljøledelsessystemer, og syv av ni utarbeider egen 
miljørapport.
   
Gjennomgangene skisserte noen vanlige utfordringer og 
forbedringsområder hos de vurderte leverandørene, som 
eksempelvis: 
• sette gode og forpliktende prestasjonsmål innen miljø
• vurdere produktenes miljøeffekt og livsløpskostnader 
• ha oversikt over miljø og miljøsystemer for rene 

salgsorganisasjoner der belastningen hovedsakelig er 
størst i andre deler av organisasjonen og/eller hos 
underleverandører

• ha oversikt over miljøbelastning i leverandørkjeden, 
inkludert å stille miljøkrav i egen leverandørkjede

• varierende interne og eksterne drivere for miljøfokus 

Gjennom miljørevisjonene har Helse Sør-Øst fått en 
overordnet status på miljøledelse og etterlevelse av 
kontraktskrav innenfor miljø hos utvalgte leverandører. 
Dette har gitt oss et klarere bilde av hva som er 
typiske gap og utfordringer. Dessuten er rapporten fra 
miljørevisjonene et viktig innspill til hvordan Helse Sør-
Øst ytterligere kan utvikle egen praksis for å sikre gode 
og relevante miljøkrav i leverandørkjeden.

En av ambisjonene i Helse Sør-Østs etiske retningslinjer og i miljøarbeidet generelt, er å være 
en pådriver for miljøvennlige innkjøp i offentlige anskaffelser. Som en del av dette gjennomførte 
Helse Sør-Øst i 2010 ni miljørevisjoner av leverandører for å evaluere hvordan miljøaspektet er 
integrert i foretaksgruppens leverandørkjede. Slike revisjoner ble gjennomført hos både vare- og 
tjenesteleverandører, og hos norske og multinasjonale aktører av varierende størrelse. Målet med disse 
revisjonene var å få en innledende oversikt over tilgjengelig dokumentasjon og praktiske prosesser for 
miljøledelse i leverandørkjeden.

Revisjonene ble i all hovedsak utført som dokumentasjonsgjennomganger for å vurdere eksisterende 
miljøsystem. I tillegg ble to av revisjonene supplert med intervju med ledelse og enhetsbesøk. Alle 
revisjonene ble oppsummert i rapport med observasjoner og anbefalinger. 

Mål 2011
Helse Sør-Øst RHF har som mål å gjennomføre ti 
miljørevisjoner årlig om anskaffelser. Hovedmålet med 
revisjonene er å følge opp anskaffelser hvor tydelige 
miljømål er satt, samtidig som vi vil styrke vår kompetanse 
i å sette gode miljømål og være pådrivere for miljøkrav i 
offentlige anskaffelser. 

Gjennomgangene skisserte noen vanlige 
utfordringer og forbedringsområder hos de 
vurderte leverandørene, som eksempelvis:

5

Miljørapport?

Miljøsertifisert?

2

7

4
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Tall og fakta - dette er gjort i 2010 
Opplæringstiltak Målgruppe Antall 

deltagere
Dato Hensikt

Kurs i etisk handel og miljøkrav i anskaffelser Innkjøpere i Helse 
Sør-Øst 35 September Øke kunnskap og kompetanse om tema

Leverandørseminar Store leverandører 
av medisinsk utstyr 10 September Innlede samarbeid om etisk handel med 

våre leverandører

Cirka 40 leverandørmøter Leverandører 70-80 Høst 2010 Forberede leverandører på hva det inne-
bærer å skrive under de etiske kravene.

Cirka 30 foredrag Ulike interessenter < 1 000 I løpet av 
2010

Øke kunnskap og kompetanse om tema 
blant ansatte, leverandører, politikere og 
andre interessenter.

E-læringskurs i etiske retningslinjer Egne ansatte 1 093 I løpet av 
2010

Informasjon om etisk handel i e-lærings-
kurset ”Etiske retningslinjer for innkjøp”

8-10 artikler på internett/intranett Egne ansatte 70 000 
ansatte 2010 Øke kunnskap og kompetanse om tema.

Tall og fakta - dette er gjort i 2010 
Tiltak for krav og oppfølging Antall Type anskaffelser
Krav satt til etiske leverandørkjeder i 
regionale- eller andre fellesanskaffelser 
i 2010

20
Eksempler: Ambulanser, operasjonsfrakker, kompresser, tupfere, prosedyrepakker, 
gastrostomiutstyr, mobiltelefoner, forbruksmateriell for infusjon, mobilt røntgenutstyr, 
ultralydapparat, dialysemaskiner, transportkuvøse, røntgenapparater m.m.

Oppfølging av leverandørers systemer for 
etisk handel 12 Tekstiler, medisinsk forbruksmateriell, medisinsk utstyr, mobiltelefoner, kontorrekvisita

Oppfølging i produksjonsland 1 Produsent av sykehustekstiler i India (oppstart november 2010, ferdigstilt februar 2011). 

“Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk 
leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling.” 
Helse Sør-Østs etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt, vedtatt i 2010

Leverandørkjeder kan ofte være komplekse, særlig der produksjonen skjer i fattige land. Det er vanskelig 
å fjerne risikoen for brudd på menneskerettigheter eller miljøhensyn globalt. Helse Sør-Øst
skal være en pådriver for etiske leverandørkjeder. Vi gjennomfører risikoanalyser ved større anskaffelser 
ut fra produkt og produksjonsland og setter krav til leverandører der hvor det er fare for brudd. I 
kontraktsperioden skal Helse Sør-Øst følge opp leverandøren for å se til at kravene blir møtt.

Medlemskap og rapportering
Helse Sør-Øst RHF meldte seg i 2010 inn i organisasjonen  
Initiativ for etisk handel (IEH). Vi ønsker å bruke dette 
medlemskapet til å styrke vår innsats i forhold til å 
forbedre arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. 
På den måten kan vi bidra til en mer bærekraftig utvikling 
nasjonal og globalt. Vi ønsker også å styrke oppslutningen 
om etisk handel generelt. Ved å være medlem i IEH har 

vi forpliktet oss til å rapportere om vårt arbeid med etisk 
handel. Rapporten er tilgjengelig på www.etiskhandel.no 

Helse Sør-Øst vant i 2010 prisen ”Ikke for enhver pris” 
for sitt arbeid med etiske leverandørkjeder. Prisen deles 
ut av KLP og går til en person eller organisasjon innen 
offentlig sektor som har utmerket seg innen fagfeltet 
”etisk handel”. 

www.etiskhandel.no.
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Miljø- og klimaforum
De regionale helseforetakene etablerte i 2009 et nasjonalt 
miljø- og klimaforum. Forumet har i perioden 2009-
2010 vært knyttet opp mot spesialisthelsetjenestens 
samarbeidsprosjekt rettet mot miljø- og klimaarbeid og 
oppdraget som dette prosjektet har hatt. Alle helseforetak 
har minst en representant i forumet. 

Helseforetakene vil i regi av miljø- og klimaforum 
få opplæring i miljøledelse og etablering av 
miljøstyringssystem fram mot sertifisering. Opplæringen 
i 2011-2012 vil blant annet inneholde kurs i ISO 
14001-standarden, opplæring i å foreta miljørevisjon og 
kurs i miljøavvik. Helseforetakenes deltagelse i miljø- og 
klimaforum vil bidra til kompetanseoppbygging.

Milepæler i prosjektet
Sykehuset i Vestfold HF (SiV) startet sitt prosjekt med 
en motivasjons- og forankringsprosess fra mars 2010 til 
februar 2011 og gikk deretter over i en opplæringsperiode. 
Helseforetaket skal etter planen sertifiseres i løpet av 
2013. Regionens ti andre helseforetak + det regionale 
helseforetaket skal benytte erfaringene fra SiV når de i 
januar 2012 starter sin prosess mot sertifisering. 

Alle helseforetak i Norge skal innføre miljøledelse med miljøsertifisering etter ISO 14001-standard 
innen utgangen av 2014. I vår region har Sykehuset i Vestfold HF tatt på seg en pilotrolle og er i gang 
med prosjektet. 

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som i sin bestilling til helseregionene i 2011 har lagt inn 
miljøsertifisering som krav. Dette er gjort med bakgrunn i en anbefaling fra et nasjonalt miljø- og 
klimaprosjekt hvor alle fire regioner har vært representert. Dette prosjektet har de to siste årene arbeidet 
med ulike tilnærminger til miljø- og klimaproblematikk på norske sykehus. Miljøsertifisering har vært 
utredet som et særskilt tema. 

2011 2012
K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4

Oppstart
piloter. 
Prosjekt-
organisasjon 
settes

Opplæring 
piloter. 
Intern kom-
munikasjon og 
forankring ved 
pilotene

Kartlegginger, risikovurderinger, 
finne miljøaspekter ved pilotene

Oppstart alle 
foretak. 
Utarbeiding av 
miljøerklæring-
er ved pilotene

Opplæring, intern kommunikasjon og forankring. 
Kartlegging og risikovurderinger. 
Utarbeidelse av rutiner for miljøledelse i pilotene

2013 2014
K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4

Utarbeiding av miljøerklæringer ved alle foretak 
og utarbeidelse av rutiner for miljøledelse. 
Videreutvikling av miljøledelsessystemet i pilotene

Sertifisering av 
piloter

Videreutvikling av miljøledelsessystem i alle foretak Sertifisering av 
alle foretak

INNFØRING AV MILJØLEDELSE 
ETTER ISO 14001-STANDARD
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