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Denne miljørapporten for 2011 er den andre miljørapporten som Helse Sør-Øst 
publiserer. Helse Sør-Øst RHF var det første regionale helseforetaket som ga ut en slik 
rapport for hele foretaksgruppen.

Miljørapporten skal rette oppmerksomheten mot vårt ansvar for miljøet. Vi håper at 
miljørapporten kan bli en god dokumentasjon på miljøarbeidet i foretaksgruppen, og 
gi en oversikt over Helse Sør-Østs påvirkninger på natur og klima. 

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har startet opp arbeidet med miljøledelse - og alle 
foretak skal innen utgangen av 2014 ha innført miljøledelse etter ISO 14001-standard. 
Miljørapporten fra Helse Sør-Øst RHF vil gi en årlig status for dette arbeidet i 
regionen. I denne rapporten legger vi spesielt vekt på å presentere arbeidet med 
miljøledelse i Sykehuset i Vestfold HF, sidn dette helseforetaket er pilot i det nasjonale 
miljø- og klimaprosjektet og skal sertifiseres et år før de andre foretakene. 

Vi har også i årets rapport valgt å legge vekt på energi, avfall, vann og innkjøp. 
Miljøarbeidet i foretaksgruppen har ikke kommet så langt at det er fastsatt 
mål innenfor disse områdene. Årets miljørapport omtaler derfor i liten grad 
mål og måloppnåelse. 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

VI ER PÅ VEI

Det er en glede at vi – for andre året på rad – kan presentere en miljørapport for hele foretaksgruppen 
Helse Sør-Øst. Den første rapporten ble godt mottatt og var et viktig bidrag både i vår miljøsatsing og 
som bakgrunnsdokumentasjon for miljøarbeidet framover.
 
”Miljøfotsporet” til spesialisthelsetjenesten i Norge er tett forbundet med vårt forbruk av vann og energi, 
vårt innkjøp av legemidler, produkter og tjenester, vår behandling av avfall og ved andre måter vi belaster 
det ytre miljøet på. Eksempler på slike områder er transport av medarbeidere, pasienter og pårørende, 
valg av leverandører og leveransemåter – og hvordan vi tenker når vi bygger nye sykehusbygg og 
rehabiliterer. Vi sørger først for å få kontroll over hvor vi skaper negativ miljømessige påvirkninger – 
deretter prøver vi å redusere og etter hvert fjerne disse påvirkningene. Dette er det miljøledelse handler 
om og som alle foretak nå er i gang med. 

NASJONALT PROSJEKT
Det nasjonale prosjektet ”Miljø- og klimatiltak i spesialist-
helsetjenesten” ledes av Helse Vest RHF. Helse Sør-Øst 
har vært med i prosjektet fra starten i 2009. Dette 
prosjektet er viktig for den nasjonale satsningen på 
miljøtiltak i norsk sykehussektor. Utredninger i regi av 
dette prosjektet har blant annet ført til enighet om at 
samtlige helseforetak i Norge skal ha innført miljøledelse 
etter ISO 14001-standard og være sertifisert innen 
utgangen av 2014. Seks piloter har arbeidet med dette 
prosjektet i hele 2011. I Helse Sør-Øst er det Sykehuset i 
Vestfold HF som er pilot. Noen av deres resultater 
presenteres i denne rapporten. 

Det nasjonale prosjektet arrangerer jevnlig ”Miljø- og 
klimaforum” hvor alle landets helseforetak deltar. Dette er 
et forum hvor miljø og miljøledelse står på agendaen og 
som har som mål å samordne miljøtiltak og øke kompe-
tansen på miljøledelse i sykehussektoren. Hvert år 
arrangeres det også en klimakonferanse for sykehus-
sektoren. I 2011 deltok mer enn et hundre deltagere på  
i Oslo. Vi gleder oss til at spesialisthelsetjensten på 
konferansen i mars 2012 blir arrangert i Helse Sør-Østs 
lokaler på Hamar. 

MILJØSERTIFISERING
Etter en åpen anbudsrunde inngikk Helse Sør-Øst i 2011 
avtale med Det Norske Veritas om sertifiseringstjenester for 
alle helseforetakene som etter hvert skal presertifiseres og 
endelig sertifiseres for miljøledelse etter ISO standard 
14001. Vi er glade for å ha fått en så kompetent og viktig 
bidragsyter som Det Norske Veritas med på laget framover.  

GLOBALT ANSVAR
Helse Sør-Øst arbeider også aktivt med sitt globale 
samfunnsansvar. Siden 2009 har vi satt krav til arbeids-
og menneskerettigheter og miljø der hvor våre produkter 
blir produsert. Det er hyggelig å kunne rapportere at vi i 
2011 fikk tilslutning fra de tre andre regionale helse-
foretakene i dette arbeidet.  Et felles medlemskap i 
organisasjonen Initiativ for etisk handel (IEH) gjør at 
regionene nå samarbeider aktivt om risikovurderinger og 
leverandøroppfølging. Dette er ressurssparende både for 
oss og leverandørene - og ikke minst har vi kraft nok til å 
få til forbedringer i leverandørkjedene.  

KLAR FOR VEIEN VIDERE
Dette er den andre miljørapporten Helse Sør-Øst RHF  
gir ut. Emnet har tidligere vært omtalt i foretakenes 
årsrapporter. Denne omtalen fortsetter vi, men nå skjer 
hovedrapporteringen i vår egen miljørapport. 

Helse Sør-Øst RHF har i 2011 tatt et enda tydeligere grep 
om miljøutfordringene. Det regionale helsefortaket har 
selv startet arbeidet for å bli miljøsertifisert. Helse Sør-Øst 
skal være i forkant av miljøutfordringer og en pådriver for 
miljøvennlige sykehus. Jeg håper du som leser vil ha glede 
av denne rapporten og at Helse Sør-Øst i årene som 
kommer vil synliggjøre sitt miljøansvar og 
miljøengasjement på en god måte. 

Bente Mikkelsen 
Administrerende direktør
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ENERGI

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 et varig, sikkert og lønnsomt energibruk, samtidig som kostnader og miljøbelastning reduseres. 

FØRST MED ENERGIMERKING 

Sykehuset Telemark HF har som første sykehus i 
Helse Sør-Øst fått energimerkeattest av bygninger. 
Kartlegging av energibruken i sykehusene skal gi 
tiltakslister som åpner for å investere i de mest 
lønnsomme enøk-tiltakene først.
 
Sykehuset bruker årlig energi for cirka 35 millioner 
kroner. Målrettede enøk-tiltak er både miljøpositivt 
og sparer penger for sykehuset på sikt. Innen to 
år skal alle bygninger over tusen kvadratmeter i 
Sykehuset Telemark være energimerket. 37 bygninger 
som til sammen dekker 160 000 kvadratmeter skal få 
en gyldig energiattest. 
 
De siste månedene har helseforetaket vært med på 
et pilotprosjekt for Helse Sør-Øst.  Sykehuset har 
som et ledd i det prosjektet utviklet og innarbeidet 
rutiner for det arbeidet som skal til for å tildele 
bygninger en energiattest.

NETTVERK FOR GOD ENERGILEDELSE
Helse Sør-Øst har etablert et nettverk for beste praksis 
innen energiledelse hvor alle helseforetak er representert. 
Gruppen møtes fire ganger i året og har som formål å 
finne løsninger eller prosesser som gir optimale kvalitet  
og kosteffekter for utnyttelse av energi i sykehusmiljø.

Det regionale forumet for utvikling av bygg og eiendom (FUBE) 
skal bidra til å oppnå ti prosent kostnadseffektivisering. 
FUBE etablerte derfor et nettverk for energiledelse som 
skal bidra til måloppnåelse og gevinstuttak, blant annet 
gjennom utveksling av erfaring som legger forholdene 
til rette for kompetanseheving. Nettverksdeltakerne skal 
analysere seg frem til beste praksis innen hvert fagområde 

** pga av sammenslåing av helseforetak er ikke tidligere tall tilgjengelig
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basert på erfaringer og kunnskap, benchmarkingsdata og 
kontakt med eksterne miljøer for å vinne kunnskap.
Dagsorden i nettverket preges av søken etter 
beste praksis. Betenkninger, analyser, anbefalinger, 
konklusjoner og annet skal dokumenteres i felles søkbar 
database i regionen.

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

Energibruk i helseforetakene 
i Helse Sør-Øst (GWh)

2009 2010 2011

Akershus universitetssykehus 77,1 82,2 88,9

Oslo universitetssykehus 305,4 325,0 296,6

Psykiatrien i Vestfold 7,2 7,4 4,9

Sunnaas sykehus 10,0 9,3 7,0

Sykehuset i Vestfold 45,4 47,3 43,0

Sykehuset Innlandet 95,0 96,9 93,4

Sykehuset Telemark 66,0 56,6 52,2

Sykehuset Østfold 51,1 55,7 48,8

Sørlandet sykehus 62,0 65,0 59,2

Vestre Viken ** 80,0 75,9

Sykehusapotekene (hovedkontor) 0,3 0,3 0,3

Sykehuspartner (hovedkontor) 0,6 0,7 3,2

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

Total 719,2 827,0 773,9

Sikkerhetspsykiatrisk post var den første bygningen  
ved Sykehuset Telemark som fikk energimerkeattest.  
Christian Borchgrevink Lund Andersen henger opp attesten.
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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. 

AVFALLSHÅNDTERING VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Akershus universitetssykehus har som mål å sortere 90 prosent av avfallet i ulike fraksjoner. Dette er noen av tiltakene: 

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 mer 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

Tiltak Beskrivelse
Øke renhetsgrad

Bedre sortering Revidere avfallsprosedyren. 

Skille ut flere fragmenter 

Holdninger 

Informasjon – Opplæring – Holdninger Informasjonsplansjer i avfallsrommene

Miljø som del av 40 timers HMS-kurs

Miljøkunnskap/opplæring av ansatte på miljøstasjonen

Redusere mengde smitteavfall

Revider prosedyren – definere om avfall hvis mulig

Kampanje som viser kosteffekt av sortering

Påvirke avfallsmottaker

Evaluering av avtaleinngåelse, sikre leverandørens miljøfokus

Øke sorteringsgraden 

Sortere mer av det som er usortert Flere avfallsdunker for ulike fraksjoner 

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

2009 2010 2011

Akershus universitetssykehus 1 221 1 146 1 845

Oslo universitetssykehus 5 341 6 952 4 936

Psykiatrien i Vestfold 112 120 159

Sunnaas sykehus 153 147 64

Sykehuset i Vestfold 1 069 962 1 067

Sykehuset Innlandet 2 000 2 001 2 445

Sykehuset Telemark 1 060 1 132 1 346

Sykehuset Østfold 2 127 1 225 1 150

Sørlandet sykehus 1 413 1 341 1 403

Vestre Viken ** 1 668 2 020

Sykehusapotekene (hovedkontor) * *

Sykehuspartner (hovedkontor) * * 59

Helse Sør-Øst RHF (hovedkontor) * *

Total 14 496 16 694 16 494
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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 stil med hensyn til tilgang på ferskvann, vil et redusert vannforbruk kunne gi 
både økonomiske 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 ved redusert vannforbruk. 

VANNFORBRUK 

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

2009 2010 2011

Akershus universitetssykehus 160 887 200 841 206 851

Oslo universitetssykehus 961 000 999 000 1 072 290

Psykiatrien i Vestfold 36 086 15 133 15 452

Sunnaas sykehus 17 000 169 000 15 676

Sykehuset i Vestfold 116 000 123 994 110 976

Sykehuset Innlandet 300 000 306 000 243 222

Sykehuset Telemark 144 000 110 400 110 796

Sykehuset Østfold 119 000 132 295 140 640

Sørlandet sykehus 145 000 146 000 160 640

Vestre Viken ** 255 100 383 066

Sykehusapotekene (hovedkontor) * * *

Sykehuspartner (hovedkontor) 798 1 020 11 206

Helse Sør-Øst RHF (hovedkontor) 588 634 634

Total 1 998 973 2 459 417 2 471 449

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



BYGGING AV NYTT SYKEHUSBYGG  
- miljø som grunnstein 
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Det nye østfoldsykehuset som skal stå ferdig på Kalnes i 2015 vil bli det 

største bygget i Østfold. I areal vil byggets grunnflate tilsvare mer enn  

12 fotballbaner. Sykehuset skal tilfredsstille kravene til energimerket B 

med god margin. 

Prosjektet har utviklet et eget miljøprogram som skal gi føringer for 

miljøstyringen i prosjektet og beskrive byggherrens ambisjoner og mål 

for planlegging og gjennomføring av utbyggingen. Planen beskriver 

hvordan tiltak knyttet til påvirkning av ytre miljø følges opp  

og implementeres i prosjektet.

ENERGIEFFEKTIVITET VED VALG AV  
SYKEHUSTEKNISK UTSTYR
Det etableres eget dokument som beskriver hvilke krav 
som skal stilles, nivå, kontroll og dokumentasjonsbehov. 
Det skal vurderes bruk av LED belysning og skjermer og 
anskaffelsesrutiner som inkluderer driftskostnader.

MILJØBEVISSTHET VED MATERIALVALG
• Materialer skal velges ut fra prinsippet om lavest 

mulig innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. 
Substitusjonsplikten skal følges.

• Stoffer på miljømyndighetenes prioritetsliste  
skal unngås

• Stoffer på miljømyndighetenes OBS-liste er uønsket  
og skal unngås når det finnes alternativer som er 
teknisk og kostnadsmessig akseptable.

• Materialer som eksponeres mot innemiljø skal  
være lavemitterende og generere minimalt med støv  
i levetiden. 

• Ved valg av materialer skal det tas hensyn til renhold  
og vedlikehold

• Det skal velges materialer med lavest mulig  
CO2-fotavtrykk

• Det skal ikke benyttes materialer fra sårbare 
naturressurser

• Det skal legges vekt på gjenbruk av materialer
• Materialenes miljø-/innemiljøegenskaper skal 

dokumenteres 
• Miljøkravene for materialer gjelder også for 

sykehusteknisk utstyr så langt dette er teknisk  
mulig/forsvarlig.

AVFALL
• Det kreves minimum 80 prosent kildesortering av  

avfall på byggeplass for nybygg, og minimum  
70 prosent for rehabilitering.

• Det skal tilrettelegges for kildesortering for  
sykehus i drift.

• Ved anskaffelser skal det sikres at Helse Sør-Øst  
sin forpliktelse som kontrollmedlem i Grønt punkt  
er ivaretatt.

• Kravene vedrørende avfall gjelder også for 
sykehusteknisk utstyr så langt dette er teknisk  
mulig/forsvarlig

• Det skal tilstrebes tilnærmet masseballanse på tomta. 
Det skal vurderes om stedlige masser kan benyttes som 
materiale i bygget og/eller i landskapsbearbeidingen. 
Bortkjøring av masser skal unngås så langt som mulig.

TRANSPORT
• Det skal sikres trygg framkommelighet for alle  

uansett transportmiddel
• Det skal legges vekt på løsninger som fremmer bruk 

av kollektivtransport, bl.a. tilrettelegge for gang- og 
sykkeltrafikk

NATUR, MILJØ OG LANDSKAP
• Sårbare vannresurser skal ikke påvirkes negativt. Dette 

gjelder primært Vestvannet (drikkevannskilde) og 
Øsakerevja. Overvann håndteres i lokale løsninger 
med fordrøyning og rensing. Biologisk mangfold skal 
bevares. Forhold vedrørende faunapassasje skal utredes.

• Det skal legges vekt på å bevare kulturmiljøet og 
landskapskvalitetene, både under anleggsfasen og 
i tilknytning til det ferdige sykehuset. Eksisterende 
vegetasjon skal bevares så langt som mulig både under 
byggeperioden og ved ferdig anlegg. Dette gjelder 
særlig i forhold til kulturlanskapet mot Kalnes.  
Ved nyplanting skal det så langt som mulig brukes 
stedegen vegetasjon. 

• Det tilstrebes å utnytte tomten sine egne ressurser,  
som for eksempel masser

FORURENSNING
• Byggeperioden skal gjennomføres med minst mulig 

belastning for omgivelsene. Dette gjelder spesielt 
støv og støy. Ved rehabilitering av Moss sykehus skal 
sikkerheten for ansatte, brukere og naboer ivaretas.

• Støyproblematikk knyttet til vegtrafikk og 
helikopterlandingsplass skal ivaretas gjennom 
planlegging og bygging. 

• Utbyggingen skal ikke føre til spredning av 
eventuelt eksisterende forurensning i grunnen. 
Før anleggsarbeider starter skal det gjennomføres 
kartlegging av forurensning i grunnen i nødvendig 
omfang. Grunnen skal ikke forurenses som følge av 
bygge-/anleggsaktivitetene.

• Det skal undersøkes om grunnen kan inneholde radon 
som kan medføre radonkonsentrasjoner over anbefalt 
grense i ferdig bygg. Eventuelle tilkjørte masser skal 
ikke inneholde radon over aksepterte grenser.



MILJØREVISJONER I ANSKAFFELSER
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FORMÅL
Formålet med gjennomgangen har vært å få en 
oversikt over til hvilken grad leverandørene etterlever 
kravspesifikasjonene innenfor ytre miljø, samt 
leverandørenes overordnede miljøarbeid. Revisjonene 
ble utført som dokumentasjonsgjennomganger, og alle 
revisjonene ble oppsummert i rapport med observasjoner 
og anbefalinger, som er oversendt leverandøren for å 
stimulere til kontinuerlige forbedringer.

OVERORDNET RESULTAT
Gjennomgangen viser at de fleste leverandører etterlever 
kravene i en tilfredsstillende grad. Leverandørene 
møter størst utfordringer i å dokumentere etterlevelse 
av de generelle innkjøpsvilkårene, spesielt gjeldende 
ulike lovkrav. Det er også utfordrende å få oversikt 
over miljøsystemer for rene salgsorganisasjoner der 
miljøbelastningen hovedsakelig er størst i andre deler av 
organisasjonen og/eller hos underleverandører.

Hos leverandører med spesielt godt miljøarbeid ser vi 
at beslutningen om å ha tydelig miljøfokus hovedsaklig 
er drevet av frivillig, individuelt engasjement, heller enn 
opplevde miljøkrav og faktisk oppfølging av disse.

Gjennomgangen viser at seks av ni leverandører  
oppgir at de har et miljøledelsessystem, som Miljø- 
fyrtårn, ISO 14001 eller annet. Fem av ni utarbeider  
en egen miljørapport.

Miljørevisjonen har gitt en oversikt over hvordan et utvalg 
av våre leverandører etterlever kontraktskravene innenfor 
ytre miljø og hvilke problemstillinger de møter i å etterleve 
kravene. Dette har videre gitt oss innsikt i hvordan vi 
kan videreføre arbeidet med å stille gode og relevante 
miljøkrav i leverandørkjeden.

VIDERE ARBEID
Helse Sør-Øst skal fortsette å stille gode og relevante 
miljøkrav i leverandørkjeden. Vi skal styrke kompetansen 
innenfor miljøhensyn i innkjøpsprosessen og ser 
dette klart i sammenheng med den lokale jobben med 
miljøsertifisering som er i gang på alle helseforetak. 

Helse Sør-Øst har en ambisjon i sine etiske retningslinjer for innkjøp at vi skal være en pådriver for 
miljøvennlige innkjøp i offentlige anskaffelser. For å evaluere hvordan miljøaspektet er integrert i 
leverandørkjeden, er det høsten 2011 gjennomgått dokumentasjon for etterlevelse av miljøkravene 
i kontraktene til ni utvalgte leverandører. Utvalget er gjort på bakgrunn av miljørevisjonen som ble 
gjennomført i 2009/2010 og en helhetsvurdering av miljørealiteter og Helse Sør-Østs innkjøpskrav.  

Miljøledelsessystemer?

3

4

6

5

Miljørapport?
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Tall og fakta - dette er gjort i 2011 

Opplæringstiltak Målgruppe Antall deltagere Dato Hensikt

Kurs – etiske krav i anskaffelser
Innkjøpere i alle helse-
foretakene i Norge

< 50 Vår/høst 2011
Øke kunnskap og kompetanse  
om tema

Leverandørseminarer i samarbeid med 
Leverandører til helse-Norge (LFH) og 
Legemiddelindustrien (LMI)

Leverandører av  
produkter og legemidler til 
norske sykehus

Cirka 200 

Opparbeide kunnskap om etisk handel hos 
våre leverandører. Etisk handel som ene-tema 
og etisk handel som del av generelt etikk-kurs. 

Medarrangør av seminar for  
offentlige sektor om etisk handel 

Offentlige innkjøpere og lev-
erandører til offentlig sektor

Cirka 120 07.12.11

Ca 50 leverandørmøter Leverandører 80-100 Høst 2011
Etisk handel som tema i ordinære  
leverandørmøter/ oppfølgingsmøter

Ca 30 foredrag Ulike interessenter < 1 000 I løpet av 2011
Øke kunnskap og kompetanse om tema blant 
ansatte, leverandører, politikere og andre 
interessenter.

E-læringskurs, etiske retningslinjer Egne ansatte 1 200 I løpet av 2011
I kurset “etiske retningslinjer” ligger det inne 
opplæring om etisk handel for å øke kom-
petansen blant egne ansatte

Artikler  på internett/intranett Egne ansatte 
Potensielt  

77 000 ansatte
I løpet av 2011

Øke kunnskap og kompetanse  
om tema.

Tall og fakta - dette er gjort i 2011 

Tiltak for krav og oppfølging Antall Type anskaffelser

Krav satt til etiske leverandørkjeder  i regionale- eller andre 
fellesanskaffelser

<50  

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

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

Helse Sør-Øst har siden 2009 satt krav til etiske leverandørkjeder. I 2011 ble det gjort et 

kvantesprang ved at vi har fått de tre andre regionene med i et felles prosjekt. 

Leverandørkjeder kan ofte være komplekse, særlig der produksjonen skjer i fattige land og det 
er vanskelig å fjerne risikoen for brudd på menneskerettigheter eller miljøhensyn globalt. De fire 
helseregionene inngitt i 2011 et felles medlemskap i organisasjonen Initiativ for etisk handel (IEH) og 
satte i gang et prosjekt ledet av Helse Sør-Øst hvor felles krav til leverandørene, leverandørutvikling og 
felles oppfølging er grunnpilarene. 

MEDLEMSKAP OG RAPPORTERING
Gjennom vårt medlemskap i Initiativ for etisk handel 
(IEH) ønsker vi 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  

nasjonalt 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 offentlig tilgjengelig.  
www.etiskhandel.no 
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SYKEHUSET I VESTFOLD ER PILOT
Arbeidet med miljøledelse ved Sykehuset i Vestfold 
har pågått i mer enn ett år og det er omtrent et 
år igjen til selve sertifiseringen gjennomføres. 
Sannsynligvis blir Sykehuset i Vestfold det første 
av pilotsykehusene i Norge som skal gjennom 
sertifiseringen. 

I juni 2011 satte Sykehuset i Vestfold seg følgende 
mål fram mot utgangen av 2012:
• redusere papirforbruket med 30 prosent 
• redusere energibruken 1 GWh 
• redusere restavfallet med 5 prosent 
• legge om kantinene til økologisk drift

Statistikkene for 2011 viser:
• Endring av papirforbruk, redusering av 

kopipapiruttaket med 13 prosent fra første til 
annet halvår.

• Redusert energiforbruk med 3,26 GWh
• Avfallsmengden har økt, både restavfall, 

matavfall og smittefarlig avfall – tiltak er under 
forberedelse.

I 2012 er det planlagt tolv miljørevisjoner som 
vil omfatte (1)forurensning – ytre miljø, (2) 
avfall – kildesortering og (3) produktkontroll – 
substitusjonsplikt. I tillegg er det i første halvår 
2012 planlagt 20 uformelle ”miljø”-besøk til 

utvalgte avdelinger/seksjoner. Hensikten med 
besøkene er å øke bevisstheten om miljøsatsingen, 
slik at Sykehuset i Vestfold blir det miljøfokuserte 
sykehuset det bør og ønsker å være. I tillegg er det 
et mål ved besøkene å få inn forslag til miljøtiltak 
og å kunne gi råd om miljøgunstige endringer.

Sortering av mykplast er noe flere avdelinger/
seksjoner har etterlyst. Dette kan nå starte.   
Avdeling/seksjoner som ønsker dette bestiller 
sekkestativ på sentrallageret. Plassering av dette 
er det hensiktmessig at avdelingen/seksjonen selv 
bestemmer. Fulle sekker plasseres på respektive 
miljøstasjoner for avhenting. 

Sykehuset i Vestfold er tidligere omtalt som 
en ”versting” blant sykehusene i forhold til 
energibruk.  De siste årene er det iverksatt mange 
tiltak for å redusere dette. Det er gledelig at det i 
2011 ble brukt 3, 6 GWh mindre strøm enn 2010.  

Sykehuset har kartlagt at alle bidra til å redusere 
strømforbruket: Skru av lyset på toalettet, skru av 
pc-skjerm når kontoret forlates, skru av lyset på 
kontoret når du er i møter, skru av lokale skrivere 
ved arbeidsdagens slutt. Disse ”småtingene” vil vi 
kunne redusere energiforbruket ved Sykehuset i 
Vestfold med cirka 130 000 KWh/år (kanskje mer). 

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst er pålagt å etablere miljøledelse og miljøstyringssystem 
med sikte på sertifisering av systemene etter ISO 14001-standarden innen utgangen av 
2014. Helseforetakene har dessuten fått i oppdrag å følge opp - og iverksette de øvrige 
målene og tiltakene som er omhandlet i sluttrapporten fra prosjektgruppen innenfor 
områdene bygg/eiendom, innkjøp, transport og avfall, samt legge til rette for klimavennlige 
løsninger og oppvarming.

I styringsdokumentet til helseforetakene for 2012 er det fastsatt at dette arbeidet skal følge 
fremdriftsplanen som blir satt av det nasjonale samarbeidsprosjektet. Ansvaret for å etablere 
miljøledelse og miljøstyringssystem med påfølgende sertifisering innen angitt frist, hviler 
på det enkelte helseforetak. Den nasjonale prosjektgruppen v/sekretariatet yter miljø- og 
prosjektfaglig støtte til helseforetakene. Dessuten har Helse Sør-Øst etablert en regional 
faggruppe for miljø og klima for jevnlig å samle miljøledere, dele erfaringer og ta opp  
felles utfordringer. 

INNFØRING AV MILJØLEDELSE 
ETTER ISO 14001-STANDARD 

Status mht oppstart miljøledelse etter ISO 14001-standard hos foretakene i Helse Sør-Øst per 31.12.2011 
Tiltak Ahus Oslo uni-

versitets-

sykehus

Sunnaas

sykehus

Sykehus-

apotekene

Sykehuset 

i Vestfold

Sykehuset 

Innlandet

Sykehuset 

Telemark

Sykehuset

Østfold

Sørlandet

sykehus

Vestre

Viken

Helse 

Sør-Øst

RHF

Oppstart prosjekt X x x x x x x x x

Prosjektorganisering X x x x x x

Intern kommunikasjon 
og forankring

x x x x x

Kartlegging og  
risikovurderinger

x x

Utarbeide miljøpolicy x x x

Prosedyre – og rutine 
utarbeidelse

x

Miljøledelse innført

Pre-sertifisering

Sertifisering

SYKEHUSET I VESTFOLD PILOT FOR 
KLIMANØYTRAL STAT 

Sykehuset i Vestfold er det eneste sykehuset blant de ti 
pilotvirksomheter i prosjektet ”Klimanøytral stat” i regi 
av direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Hensikten er å 
teste ut ulike måter å redusere klimagassutslipp på.

Som en del av prosjektet har sykehuset beregnet egne 
utslipp og kartlagt hvordan det kan bli klimanøytralt.

Regjeringens mål er at Norge skal bli klimanøytral i 
2030. Staten, med sine 140 000 ansatte, er både en 
stor arbeidsplass og innkjøper av tjenester og varer. 
Staten sitter i en nøkkelposisjon og er dermed en viktig 
bidragsyter i arbeidet med å redusere klimautslipp.

Sykehuset i Vestfold valgte i 2010 å ta et ansvar for klima- 
og miljøarbeid. Det er besluttet at alle helseforetak skal 
miljøsertifiseres innen utgangen av 2014. Også i dette 
arbeidet er Sykehuset i Vestfold pilot. Dette arbeidet er 
grunnen til at sykehuset ble forespurt om å være med i 
prosjektet klimanøytral stat.

Første oppgave i prosjektet er å kartlegge sykehusets 
miljøavtrykk, målt som utslipp av CO2.

Sykehusets driftsavdeling har lenge hatt et 
miljøengasjement, og sykehuset har gode basisdata som 
kan benyttes i målemetoden. Sykehuset har i de siste år 
gjennomført flere tiltak for reduksjon av energiforbruket 
og det er en forventning om at kunnskapen om 
klimautslippene skal øke alle ansattes engasjement for 
ytterligere forbedring.
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