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Om rapporten
Helse Sør-Øst har fra oppstart rapportert på ytre miljø som pålagt i Regnskapsloven fra 1998, 
men utvidet de  e  l miljø og samfunnsansvar i 2010 selv om det først fra 2013 ble lovpålagt 
for store selskaper i Norge å rapportere på de  e. Lovpålegget kom med begrunnelse i at 
myndighetene mente at gjennom åpenhet bør norske bedri  er vise at de tar si   samfunns-
ansvar på alvor. 

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og jobber kon  nuerlig med å forbedre oss. Det viser også 
rapporten i år.  Vi redegjør her for hvordan vi jobber med å integrere hensynet  l menneske-
re   gheter, arbeidstakerre   gheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av 
korrupsjon. Både inn i våre retningslinjer og prosedyrer, men også i forholdet  l våre 
interessenter. Loven ber oss om å både gi opplysninger om vår samfunnsansvarspolicy, om 
hvordan den er fulgt opp i året som er gå  , samt om forventningene  l arbeidet framover. 

HELSE SØR-ØST RHF
Postboks 404, 2303 Hamar

Telefon 02411
postmottak@helse-sorost.no

www.helse-sorost.no
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Samfunnsansvar og miljøengasjement

2015 var året da foretaksgruppen særlig sa  e fokus på si   arbeid mot misligheter og korrupsjon. Ny   av året er at vi 
fi kk u  ørt vårt aller første klimaregnskap basert på forbrukstall. Årets rapport for miljø og samfunnsansvar er Helse 
Sør-Østs sje  e rapport innen de  e området og utviklingen i de seks årene kan leses ut av rapporten, - og det er god 
lesning! 
 
Arbeidet med å utvikle et an  korrupsjonsprogram ble avslu  et i 2013 
og i 2014 skulle alle helseforetak implementere de  e programmet og 
igangse  e nødvendige  ltak. Samtlige helseforetak har styrebehandlet 
an  korrupsjonsprogrammet i 2014, men som rapporten her vil vise så 
gjenstår det noe arbeid ved enkelte helseforetak kny  et  l å imple-
mentere de planene som er lagt. De  e vil følges opp i 2016. Det er 
vik  g for hele foretaksgruppen at det arbeides godt med å forebygge 
misligheter og korrupsjon, øke muligheten for å avdekke misligheter og 
håndtere eventuelle saker.  

I  or rapporterte Helse Sør-Øst at å  e av elleve helseforetak var bli   
miljøser  fi serte e  er ISO 14001-standard. Som anslå   i  orårets 
rapport, fi kk y  erligere to foretak på plass sine ser  fi kater i 2015; 
Akershus universitetssykehus HF og Sykehuspartner HF. 
Oslo universitetssykehus HF har med sin størrelse og si   omfang mø   
fl ere u  ordringer enn mindre foretak og er nå det eneste helseforetak 
uten de  e miljøser  fi katet. Sykehuset har styrket innsatsen ekstra og 
også innhentet ekstern stø  e fra det nasjonale miljø- og klimaprosjektet 
slik at de får de  e på plass i løpet av 2016. 
 

Også i 2015 har Helse Sør-Øst si   arbeid med e  ske leverandørkjeder
få   stor oppmerksomhet. Det er vik  g for oss at menneske- og arbeids-
re   gheter blir ivareta   for de som produserer de produktene vi er helt 
avhengige av på våre sykehus.

Helse Sør-Øst presenterte i  or et klimaregnskap for hele foretaksgrup-
pen som den første foretaksgruppen i Helse - Norge. Ny   av året er at 
det også er u  ørt en klimafotavtrykksanalyse basert på forbruket, altså 
indirekte utslipp. Indirekte utslipp er langt større enn direkte utslipp, 
slik at de  e er vik  g i bevisstgjøringen av vårt fotavtrykk. E  er hvert er 
ønsket at vi kan ta forbruksmessige valg ut fra klimafotavtrykk. 

Helse Sør-Øst skal være i forkant av miljøu  ordringer og vi ønsker
å synliggjøre vårt samfunnsansvar og miljøengasjement på en god
måte. Vi er en vik  g aktør i samfunnsutviklingen – og er bevisst de  e.
Vi håper du som leser vil ha glede av denne rapporten. 

Cathrine M. Lo  hus
Administrerende direktør



Energi

Energiforbruk i helseforetakene i Helse Sør-Øst (GWh)

2011 2012 2013 2014 2015

Sørlandet sykehus 59,2 62,5 64,2 59,6 61,2

Sykehuset Telemark 52,2 53,5 51,7 47,9 45,9

Sykehuset i Ves  old 47,9 ***49,8 49,3 47,0 45,8

Vestre Viken 75,9 81,3 84,7 78,9 80,3

Oslo universitetssykehus HF 296,6 294,4 300,2 295,5 298,3

Akershus universitetssykehus HF 88,9 97,5 96,2 82,5 81,2

Sunnaas sykehus 7,0 4,3 6,4 6,2 5,7

Sykehuset Øs  old 48,8 51,8 50,7 47,8 54,1

Sykehuset Innlandet 93,4 93,7 92,7 91,0 92,2

Sykehusapotekene (hovedkontor) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Sykehuspartner (hovedkontor) 3,2 3,6 1,8 4,4 4,2

Helse Sør-Øst RHF 0,6 0,3 0,8 0,5 0,6

Total 773,9 793,0 799,1 761,5 770

***Psykiatrien i Ves  old ble slå   sammen med Sykehuset i Ves  old HF fra 1.1.2012
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Energiproduksjon har konsekvenser for natur og miljø. Et vik  g  ltak for miljøet er å spare energi og bruke gode 
energiløsninger som hindrer vekst i bruken av energi. Oppvarming og kjøling er det vik  gste miljøaspektet for 
helseforetakene.

Tabell 2011-2015



Energi
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Utfasing av oljefyring med klimavennlig bioenergi

Regjeringen har som målse   ng å sikre u  asing av fyring med fossil olje i alle off entlige bygg innen 2018. 
Sunnaas sykehus har fulgt opp med et prosjekt som reduserer helseforetakets klimagassutslipp med 38,5 % per år. 

Sunnaas sykehus har i 2015 u  aset all fyring med fossil olje ved
sykehuset, og lagt om  l varmeproduksjon basert på 100 % fornybar
bioenergi. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Nesodden
kommune. Nærvarmeanlegget (lokal  ernvarme) forsynes hoved-
sakelig med fl is, med bioolje som topplast (cirka 5 % av produserte 
kWt varme i 2015). Skogsfl isproduksjon i Øs  old bidrar  l lavt trans-
portutslipp og lokal sysselse   ng.

Det var en stolt administrerende direktør for Sunnaas sykehus HF
som sammen med Nesoddens ordfører, Nina Sandberg, offi  sielt 
åpnet det nye anlegget i november. 

”Gjennom de  e prosjektet har både Sunnaas sykehus HF og
Nesodden kommune oppfylt kravet om at alle off entlige bygg skal 
fase ut oljefyranlegg innen 2017”, sa adm. dir. Einar Magnus Strand. 
”Det nye anlegget gir mer klimavennlig energi, noe som er i tråd 
med vårt mål om å redusere sykehusets klimafotavtrykk”. 

Prosjektet er priva  inansiert som et off entlig privat samarbeid 
(OPS) med Norsk Bioenergi AS, og har få   5,2 millioner kroner i 
 lskudd fra Enova. OPS-avtalen sikrer energileveranser  l under 

strømprisen over 20 år. E  er det overdras anlegget vederlagsfri    l 
Nesodden kommune og Sunnaas sykehus. 

Mens varmeproduksjon fra skogsfl is er en velutprøvd teknologi, viser 
prosjektet innovasjon på to vik  ge områder: 
• Samarbeid på tvers av eiendomsgrenser for op  malisering av lokale 

energiløsninger
• Energiomlegging som drivkra   for lokal sysselse   ng

Anlegget har vært i dri   siden august 2015,
og har allerede bidra    l å redusere
sykehusets klimagassutslipp med 24 % sammen-
lignet med året før. I helårsdri   forventes
anlegget å gi 38,5 % reduksjon i sykehusets 
årlig klimagassutslipp. 
Samarbeidet på tvers av eiendomsgrensene er
basert på et lokalt varmebehov på ca. 4,4 millioner 
kWh årlig.

Klimagassutslipp på Sunnaas sykehus er
redusert med 38,5 prosent sammenlignet 
med året 2014. Figuren viser antall tonn 
CO2e utslipp for 2014 og 2015, dersom 
bioenergianlegget hadde vært i helårsdri  . 



Avfall
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Å redusere den totale avfallsmengden samt å gjenvinne eller ombruke mer, er de vik  gste  ltakene for å redusere 
miljøproblemene fra avfall. Avfall er årsak  l fl ere  miljøproblemer. Deponering og forbrenning av avfall fører  l 
utslipp av forurensende stoff er  l lu  , jord 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 ru  ner og oppfølging er vesentlig for å få  l god kildesortering. 
Det er vik  g å arbeide for å få ned mengden restavfall ved stadig å vurdere å ta ut nye fraksjoner  l gjenvinning.

Tabell 2011-2015

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

2011 2012 2013 2014 2015

Sørlandet sykehus 1 403 1 414 1 567 1 746 1 839

Sykehuset Telemark 1 346 1 265 1 308 1 151 1 080

Sykehuset i Ves  old 1 067 ***1 142 1 268 1 242 1 244

Vestre Viken 2 020 2 523 1 901 1 996 2 084

Oslo universitetssykehus HF 4 936 5 467 5 433 5 782 5 712

Akershus universitetssykehus HF 1 845 1 840 1 893 1 882 2 036

Sunnaas sykehus 64 162 155 169 88

Sykehuset Øs  old 1 150 1 352 1 289 1 411 1 495

Sykehuset Innlandet 2 445 2 047 1 986 2 138 2 076

Sykehusapotekene (hovedkontor) * * * * *

Sykehuspartner (hovedkontor) * 69,7 72 106 70

Helse Sør-Øst RHF * 7 24 31 21

Total 16494 17 288 16 897 17 655 17 745

*Er leietager-tall ikke  lgjengelig fra huseier
***Psykiatrien i Ves  old ble slå   sammen med Sykehuset i Ves  old HF fra 1.1.2012



Vann
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Et redusert vannforbruk kan 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 kny  et  l vann. Et eksempel er at det i sni   forbrukes 100 liter vann når en person dusjer. 
Både konkrete  ltak som sparedusjer og te   ng av lekke pakninger og holdningsskapende arbeid blant ansa  e 
og pasienter, kan gi store gevinster ved at vannforbruket minsker.

Tabell 2011-2015

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

2011 2012 2013 2014 2015

Sørlandet sykehus 160 640 149 716 154 297 160 773 139 718

Sykehuset Telemark 110 796 113 904 104 253 103 176 103 176

Sykehuset i Ves  old 126 428 ***121 368 121 368 122 349 96 326

Vestre Viken 383 066 321 275 338 331 290 007 316 095

Oslo universitetssykehus 1 072 290 994 881,4 1 111 728 1 115 582 937 099

Akershus universitetssykehus 206 851 234 704 208 641 249 739 227 044

Sunnaas sykehus 15 676 10 134 15 338 15 389 15 074

Sykehuset Øs  old 140 640 134 887 122 054 121 820 108 222

Sykehuset Innlandet 243 222 259 594 272 711 246 094 234 622

Sykehusapotekene (hovedkontor) * * * * *

Sykehuspartner (hovedkontor) 11 206 6 597 5 243 7 410 6 739

Helse Sør-Øst RHF 634 375 586 1 302 786

Total 2 471 449 2 347 435 2 454 550 2 433 643 2 184 901

*Er leietager-tall ikke  lgjengelig fra huseier
***Psykiatrien i Ves  old ble slå   sammen med Sykehuset i Ves  old HF fra 1.1.2012
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Klimaregnskap CO2 Helse Sør-Øst hele foretaksgruppen 2015

Klimaregnskapet bygger på en mal utviklet av Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi  ), men videreutviklet 
og  lre  elagt for helsesektoren.

Scope 1 Kilde Faktor Utslipp tonn CO2
Eide eller leasede kjøretøy

Bensin 37 929 liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol) 2,34 88,8

Diesel 1 405 623 liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol) 2,68 3 767,1
Uspesifi sert 2 730 484 liter CO2 utslipp per liter (gj.sni   bensin/diesel) 2,51 6 853,5

Ansa  es kjøring med egne kjøretøy i tjenesten
Bensin, diesel og annet 12 854 863 km CO2 utslipp per km (gj.sni   bensin/diesel) 0,17 2 172,5

Fyring

Fyringsolje 1 346 416 liter CO2 utslipp per liter (kilde: Klif) 2,66 3 585,5

Naturgass 1 729 210 m3 CO2 utslipp per m3 (kilde: Klif) 2,34 4 046,4

Biobrensel 2 177 430 kWt CO2 utslipp per m3 (kilde: Klif) 0 0,0
Annen energi 0 kWt CO2 utslipp per kWh (kilde: Klif) 0,13 0,0

Aggregat

Diesel 59 952 CO2 utslipp per liter (kilde: Klif) 2,66 159,7
Lystgass 39 182 CO2 utslipp per kg (kilde Anesthesia) 289 11 323,6

Scope 2
Elektrisitetsforbruk, fast elkra  434 550 260 kWt  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Difi  et al) 0,28 123 286,3

Elektrisitetsforbruk, elkjele 80 439 441 kWt  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Difi  et al) 0,28 22 821,5

Fjernkjøling 13 141 356 kWt  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Difi ) 0,13 1 708,4
Fjernvarmeforbruk 216 720 780 kWt CO2 utslipp per kWt (kilde: NVE og SSB) 0,13 27 523,5

Scope 3
Flyreiser

Innenlandsreiser 7 445 412 km CO2 utslipp per km (kilde: Defra) 0,17 1 276,9

Utenlandsreiser 15 921 760 km CO2 utslipp per km (kilde: Defra) 0,10 0,11                      1 647,6
Ansa  es bilreiser  l jobb 0 km CO2 utslipp per km (gj.sni   bensin/diesel) 0,17 0,0

Helikoptertransport 101 068 km Summeres 
ikke i total

CO2 utslipp per km (kilde: Defra) 0,1715 17,3

Papirforbruk 412 462 kilo  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Difi ) 0,10 41,2

Sum tonn CO2 utslipp obligatorisk registrering, eks kjøp av kvoter: 198 979

Sum tonn CO2 utslipp frivillig registrering:  11 324

Sum tonn CO2 utslipp: 210 302
Herav kjøpt opprinnelsesgaran  er 0 kWt                                                                         CO2 utslipp per kWt: (kilde: Difi  et al) 0,28 0,0

Sum tonn CO2 utslipp obligatorisk registrering, inkl. kjøp av klimakvoter og opprinnelsesgaran  er: 198 978,7



Klima-
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Klimagassutslipp innbakt i forbruk

Helse Sør-Øst er det første regionale helseforetak som kartlegger hele klimafotavtrykket for sine helseforetak. Mens 
 dligere klimaregnskap har fanget opp utslipp fra fossilforbrenning og energibruk, viser fotavtrykket alle utslipp i hele 

livsløpet  l produktene og tjenestene vi forbruker. 

”Vi var  dlig bevisst vårt ansvar for e  kk og miljø i helseregionens 
innkjøp og logis  kk, men de  e arbeidet viser klart at vårt bidrag blir 
helt nødvendig for at helseregionen skal kunne nå sine klimamål”, sier 
Kje  l Istad, direktør for innkjøp og logis  kk i Helse Sør-Øst. 
 
Klimafotavtrykket ble beregnet i et delprosjekt i helseregionens
VinnVinn-program. Beregningen ble fulgt opp med piloter for å hente 
erfaringer om bruk av livssyklusanalyse (LCA) for mer klimaeff ek  ve 
innkjøp.
 
Mens det  dligere klimaregnskapet for utvalgte utslippskilder 
som fossilforbrenning og energiforbruk, er innre  et e  er Norges 
internasjonale klimaforpliktelser under Kyotoprotokollen, viser 
den nye helhetlige klimafotavtrykksberegningen at størstedelen av 
helseregionens klimagassutslipp er innbakt i alt vi kjøper av utstyr, 
medisinske forbruksar  kler, tjenester, mat, legemidler med mer.

Forbedret kunnskap om klimafotavtrykket kan bidra blant annet  l 
helseforetakenes oppfyllelse av nye krav om hensyn  l livssyklus-
perspek  v i standarden for miljøledelse, ISO 14001:2015, herunder 
miljøaspektvurderinger og valg av mål og  ltak for å forbedre fore-
takets miljøprestasjonen.

Det nye EU-direk  vet om off entlige anskaff elser, og påfølgende norsk 
lov og forskri   som kommer i 2016, åpner for spesifi sering av klima-
vennlig råvareu  ak, produksjon og livssyklusfaser. Klimafotavtrykket 
gir et godt utgangspunkt for valg av produkter som burde komme un-
der klimalupen, og hvor vi kan forvente å oppnå reduksjoner. Til det 
formålet ble det laget en ”topp 10” liste over innkjøpskategorier som 
burde prioriteres.

Operasjonalisering av klimafotavtrykket er et nybro  sfelt og byr på ut-
fordringer, for eksempel oppbygging av nødvendig LCA kompetanse for 
å oppnå klimaeff ek  ve innkjøp. Fordelen med forbruks  lnærmingen 
er at helseregionen kan vurdere et større spekter av avbøtende  ltak, 
og dermed gjøre en bedre prioritering av ressurser viet  l utøvelsen av 
helseregionens klimaansvar.

Mer informasjon om Helse Sør-Østs klimafotavtrykk fi nnes i 
prosjektrapporten publisert på VinnVinn programmets ne  sider.
www.helse-sorost-vinnvinn.no

Klimafotavtrykk for 
helseforetakene i 
Helse Sør-Øst i 
2015, normalisert 
per årsverk.

Direkte GHG utslipp i eget virksomhet 
(fossilforbrenning, lystgass osv.)

Indirekte GHG utslipp kny  et  l energibruk 
(strøm,  ernvarme osv.)

Indirekte GHG utslipp innebakt i innkjøp 
(oppstrømsutslipp i råvareu  ak, produksjon osv.)

Indirekte GHG utslipp i nedstrøms ak  vitet 
(hovedsakelig avfall)

Helseregionens klimagassregnskap, 
 dligere beregnet på 201 tusen tonn 

CO2e, sammenlignet med det helhet-
lige klimafotavtrykket på 1,13 millio-
ner tonn CO2e. Mellom 2011 og 2014 
økte klimafotavtrykket med hele 7,8 
%, noe som viser vik  gheten av å få 
oversikt over det og se  e inn  ltak.201 427 tonn

1 127 018 tonn



Miljøkrav 
i innkjøp

Forum for kjemikaliesikkerhet 
Helseforetakene skal som off entlig innkjøper stø  e opp om miljø- og klimapoli  ske målsetninger og gi leverandør-
markedet insen  v  l å utvikle mer miljøvennlige produkter og løsninger. Det nasjonale målet sier at utslipp og bruk av 
kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø skal reduseres kon  nuerlig, med intensjon om å stanse 
utslippene innen 2020 (prioritetslisten).   

Det ble i 2015 startet et arbeid for å systema  sere arbeidet med sub-
s  tusjon av helse- og miljøfarlige stoff er i regionen. Subs  tusjons-
plikten innebærer at hvert helseforetak vurderer sin kjemikaliebruk 
og, hvis mulig, redusere risiko ved å gå over  l mindre skadelige 
alterna  ver både ved anskaff elser og i ordinær dri  . Forumet for 
kjemikaliesikkerhet, som ledes av Sykehuspartner og Oslo universitets-
sykehus, har representanter fra alle helseforetak og fungerer som et 
bindeledd mellom dri  sfunksjonen og innkjøpsavdelingene i regionen.

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst bruker sto   artoteket ECOonline.
Her er en felles database i systemet under  lpasning for å kunne 
fungere som en oppdatert liste over hvilke stoff er som skal fases ut 
eller avvikles. De  e er ressurssparende ved at et arbeid som noen 
gjør,  kommer fl ere  l gode og sørger for at kjemikalieeksper  se blir 
delt på tvers av helseforetakene.  

Informasjonen om kjemikalielisten vil beny  es av innkjøpsavdelingene
og også deles fortløpende med leverandørmarkedet. De  e er en 
arbeidsmåte som Stockholms län har jobbet e  er i mange år og, så 
langt det er mulig, vil kriteriene som ligger bak de svenske listene 
beny  es for å sikre forutsigbarhet for leverandører. Oversikt over 
kjemikalier i varer og forbruksar  kler er nybro  sarbeid og de  e 
forutse  er samarbeid med leverandører.

Målet med samarbeidet er: 

1. Hindre at produkter som inneholder stoff er med skadelige egen- 
 skaper tas inn i helseforetakene
2. Gjøre det enklere og mindre  dkrevende å gjennomføre subs  tu-  
 sjonsplikten
3. Gi leverandørene mulighet  l å arbeide proak  vt med å oppfylle  
 kravene

Tiltak 2016: 

• Forankre forumet med gode arbeidsru  ner og rapporteringslinje 
 l HMS-lederne i regionen.  

• Lage  lhørende prosedyrer for innkjøpsarbeidet og pilotere de  e 
i Sykehuspartner Innkjøp og logis  kk før det tas videre i de andre 
aktuelle innkjøpsavdelingene. 

• Fortse  e arbeidet med “inventaroversikt” over hvilke kjemikalier 
og kjemiske produkt som er på helseforetakene, i te   samarbeid 
med leverandører. 

• Prioritere stoff er i “inventaret” ut fra mengde i bruk, fare og en 
vurdering av hva som er rimelig å avvikle og hva som bør fases ut 
på sikt, og gjøre informasjonen le    lgjengelig for ansa  e og for 
leverandørmarkedet. 

• Samarbeide med leverandører direkte og gjennom bransjefore-
ninger om hvordan de  e arbeides best gjøres for alle parter. 

• Pilot på kommende nasjonal kjemikalieindikator. 
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Miljøkrav 
i innkjøp

Samarbeid om miljøkrav i anskaff elser  
Helse Sør-Øst RHF har som mål å redusere miljøbelastningen fra helseforetakenes dri  . Det målet inkluderer å redusere 
indirekte utslipp gjennom innkjøp av varer og tjenester. Helse Sør-Øst RHF ønsker et te   samarbeid med leverandør-
markedet og med sammenlignbare innkjøpere for å se på hvordan de  e best kan gjøres.   

Helseregionens tjenesteleverandør innen anskaff elser, Sykehus-
partner, inviterer derfor potensielle anbudsgivere  l å gi råd og 
innspill om hvordan miljøkriteriene bør u  ormes for å sikre at 
man stø  er og følger utviklingen i markedet. Leverandørmarke-
det gis anledning  l å kommentere på de foreslå  e kravene i to 
runder, før endelig versjon presenteres  l prosjektgruppen. Po-
tensielle leverandører oppfordres også  l å komme med eksem-
pler på gode krav fra andre kunder som de mener bør vurderes.

I  llegg  l samarbeidet med leverandørmarkedet, har Sykehus-
partner kontakt med sammenlignbare innkjøpere for å samkjøre 
miljøkravene som leverandørene møter fra off entlig sektor. Det 
er ressursbesparende for alle parter og gir bedre eff ekt av miljø-
arbeidet. Det skaper også forutsigbarhet for leverandørene. 
Samarbeidet mellom de norske helseregionene på u  orming av 
miljøkrav er utvidet  l et begynnende samarbeid med Stockholms 
län og bri  ske Na  onal Health Service. Helse Sør-Øst gjør ny  e av 
EUs frivillig miljøkrav for off entlige innkjøpere i så stor grad som 
mulig. Helse Sør-Øst RHF er også medlem av Svanens innkjøperklubb 
og jobber ak  vt med sekretariatet  l Svanen.

Tiltak 2016: 

• Fortse  e dialogen med leverandørmarkedet og bransje-
      organisasjoner om miljøkrav  

• Utvide samarbeidet med sammenlignbare innkjøpere i andre 
      nordiske land 

• Ta i bruk de kommende u  asingslistene for helse- og miljøskadelige
kjemikalier i innkjøpsarbeidet
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Vårt arbeid for etisk handel  
Det å vite hvor produktene våre er produsert og at de er produsert 
under forhold som vi kan stå inne for, er vik  g for oss som  l daglig 
jobber med liv og helse. Krav  l ivaretagelse av menneskere   gheter og 
arbeiderre   gheter står derfor sterkt i Helse Sør-Øst sine anskaff elser.
Også i 2015 har Helse Sør-Øst/Sykehuspartner ved fl ere anledninger
fulgt opp disse kravene helt ut  l fabrikker i lavkostland. Og som 
 dligere år, har vi også de  e året funnet avvik som er bli   re  et opp i 

og som gjør at arbeidere får en bedre hverdag. 

Helse Sør-Øst og Sykehuspartner opplever mye oppmerksomhet 
om arbeidet med e  sk handel arbeid, både fra egne fagfolk, fra 
myndighetene og fra leverandørene. De største leverandørene  l 
Helse Sør-Øst jobber e  er hvert godt med denne problema  kken og er 
glade for at det se  es strenge krav. Slik blir det en re   erdig konkurranse
blant leverandører som ivaretar menneske- og arbeidsre   gheter.  

I 2016 etableres det et ny   nasjonalt foretak, Sykehusinnkjøp HF, som 
skal overta de regionale anskaff elsene som nå ligger  l Sykehuspartner 
Innkjøp. Helse Sør-Øst vil ak  vt følge opp at det nasjonale foretaket 
videreutvikler den gode jobben som er gjort i Helse Sør-Øst og Syke-
huspartner med e  sk handel de senere årene.

Våre oppfølginger 
Oppfølging av våre e  ske krav i leverandørkjedene skjer i dialog med 
leverandører gjennom hele året. Det skal være en implementert del av 
all annen kontraktsoppfølging. I 2015 er det særlig to anskaff elser hvor 
det i konkurransen ble sa   kvalifi kasjonskrav  l e  sk handel, hvor det 
er bli   gjort oppfølging med revisjon helt ut  l produksjonsstedene. 
De  e gjelder anskaff else av prosedyrepakker og engangshansker. 
Sistnevnte er en Hinas-avtale hvor Sykehuspartner har gjort opp-
følgingen. Helse Sør-Øst og Sykehuspartner har i fl ere år gjort opp-
følging på engangshansker. De  e er et stort risikoområde fordi 
fabrikkene i hovedsak ligger i Sør-Øst Asia og det er særlig u  ordring 
med migrasjonsarbeidere. På side 14 i denne rapporten vil du kunne
lese om to enkle forbedrings  ltaksom har skjedd på grunn av vår 
oppfølging. 
 
I 2016 vil Helse Sør-Øst og Sykehuspartner se på bruken av kvalifi ka-
sjonskrav og om det er mulig å stramme  l de enda bedre. Det er vik  g 
for oss å hele  den forbedre de  e arbeidet og få med oss leveran-
dørene våre på denne veien. 

Legemiddel og miljø – en satsing i 2016
Det nasjonale miljø og klimaprosjektet har i 2015 utarbeidet en rapport 
om legemidler og miljø med fl ere  ltak som Helse Sør-Øst vil vurdere å 
implementere i 2016. Og med bakgrunn i et ny   og formalisert samarbeid 
med innkjøpsavdelingen i Stockholm läns lands  ng, vil det også vurderes å 
se  e inn nye krav  l leverandører av legemidler. Både miljøkrav kny  et  l 
bestemte kjemikalier og krav  l åpenhet. Følgende krav  l åpenhet s  lles 
 l legemiddelselskaper som leverer  l de svenske länene:

• Oppgi hvor (hvilken fabrikk) virkestoff et i legemiddelet er produsert

• Oppgi hvor (hvilken fabrikk) selve legemiddelet er produsert

• Oppgi hvor (hvilken fabrikk) overskuddsvann fra produksjonen er sendt 
hvis det sendes bort fra fabrikken som produserer virkestoff et eller 
legemiddelet

I  llegg ligger det inne krav om re    l å gjøre revisjoner på disse stedene. 
E  ske krav  l leverandørene er alt implementert i kjøp av legemidler i Norge, 
mens krav  l transparens  l leverandørkjeden vurderes ta   inn i 2016.

12
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Tiltak i  2015 (hovedpunkter) 

TILTAK MÅLGRUPPE ANTALL DELTAGERE DATO HENSIKT

Implemementering av opp-
følgingsverktøyet  Factlines

Avtaleoppfølgere 
og leverandører

5-10 Gjennom året
Digitalisere og forenkle 

avtaleoppfølgingen

Leverandørseminar Leverandører 100 September
Øke kompetansen om 

oppfølging i leverandørkjeden

Oppfølging av anskaff else av
prosedyrepakker, Portugal

Arbeidere, leverandør, 
ledelse ved fabrikker

500-700 Oktober
Oppfølging av e  ske krav sa    l 

arbeids- og menneskere   gheter i 
anskaff else med e  ske kontraktkrav

Oppfølging av anskaff else av
engangshansker, Malaysia

Arbeidere, leverandør, 
ledelse ved fabrikker

1 500-2 000 Desember
Oppfølging av e  ske krav sa    l 

arbeids- og menneskere   gheter i
anskaff else med e  ske kontraktkrav

Oppfølging av anskaff else av
engangshansker, Thailand

Arbeidere, leverandør, 
ledelse ved fabrikker

1 500-2 000 Desember
Oppfølging av e  ske krav sa    l 

arbeids- og menneskere   gheter i
anskaff else med e  ske kontraktkrav

Ca 50 leverandørmøter Leverandører 50-100 Gjennom året
Oppfølging av de e  ske kravene sa   
i kontrakter som en integrert del av 

annen avtaleoppfølging

Ulike foredrag i mange 
sammenhenger

Leverandører, egne ansa  e, 
andre innkjøpere m.m.

400-500 Gjennom året

Kommunisere vårt e  sk handel- 
arbeid internt og eksternt. 

Spre informasjon og kunnskap.

Fullstendig rapport kan leses på www.e  skhandel.no



Etisk 
handel

Konkrete forbedringstiltak i Malaysia og Thailand
Helse Sør-Øst har i tre år, via en norsk leverandør, anskaff et engangs-
hansker fra samme fabrikk i Malaysia. Fabrikken leverer årlig cirka 
123 millioner hansker  l Norge. De  e høres mye ut, men er bare 
rundt  to prosent av de vel seks milliarder hansker som de produserer
årlig. Allikevel har vi ved oppfølging siden 2013 klart å påvirke  l for-
bedringer på fabrikken. 

På bildet ser vi låsbare små
skap  l pass. I Malaysia jobber
det fl est emigrasjonsarbeidere
på fabrikkene. En helt vanlig 
problema  kk er brudd på for-
budet mot tvangsarbeid/slave-
arbeid (ILO-konvensjon nr 29 
og 105) kny  et  l ILOs kjerne-
konvensjon nummer 105: 

• Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller 
ufrivillig arbeid.

• Arbeiderne må ikke levere depositum eller iden  tetspapirer  l 
arbeidsgiver og skal være fri  l å avslu  e arbeidsforholdet med 
rimelig oppsigelses  d.

Denne fabrikken er en av de få fabrikker i Malaysia som har slu  et å 
låse inn arbeidernes pass i en safe hvor de ikke selv har  lgang. 
De  lbyr nå låsbare skap hvor arbeideren selv har nøkkelen. Ved 
revisjon i 2013 var de  e et av bruddene på fl ere fabrikker som ble 
revidert for Helse Sør-Øst. I praksis vil en migrasjonsarbeider uten 
pass, ikke ha mulighet  l å bevege seg fri   i Malaysia.   
  

På bildet sees et forbedringsarbeid ved en fabrikk i Thailand som 
produserer engangshansker  l Helse Sør-Øst. Helt  l høyre sees et 
ny   dusj-avlukke utenfor migrasjonsarbeidernes bosted. 
Dusjavlukket har også låsbar dør. Tidligere dusjer sees i bakgrunnen. 
De er laget av plast og er uten tak og dører. Alle dusjene skal nå 
ski  es ut slik at det blir et hygenisk og godt  lbud med mulighet for 
avskjerming for den som dusjer.  
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Arbeid mot mislighold og korrupsjon

Som beskrevet i  orårets rapport, ble det vedta  e programmet for an  korrupsjon (styrevedtak 094/2014), lagt inn i 
oppdrag- og bes  ller dokumentet for alle helseforetak for 2015. Alle foretak ble pålagt å følge opp, og rapportere på, 
 ltak beskrevet i Helse Sør-Øst an  korrupsjonsprogram.  

Målet med an  korrupsjonsprogrammet er: 

• Forebygge korrupsjon og misligheter  i foretaket

• Øke muligheten for å avdekke misligheter

• Øke beredskapen for å håndtere eventuelle 
               mislighets-/korrupsjonssaker

Det er utarbeidet en verktøykasse fra Helse Sør-Øst som er å fi nne på 
www.helse.sorost.no/e  kk
Denne omfa  er e-læringskurs, brosjyrer, dilemmasamlinger, håndbøker, 
prosedyrebeskrivelser med mer. 

Helse Sør-Øst etablerte an  korrupsjonsprogrammet i foretaksgruppen
med bakgrunn i at det er ønskelig å sikre et felles rammeverk som er 
gjenkjennbart i hele foretaksgruppen og som sikrer felles ru  ner for 
rapportering på de  e arbeidet. 
Helseforetakene har i ulik grad implementert programmet jf. tabell 
på side 16. Arbeidet med å følge opp implementeringen i helsefore-
takene vil fortse  e i 2016. 
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      Arbeidet i helseforetakene i 2015

Helse Sør-Øst RHF styresak 094-2014 pålegger helseforetakene å følge opp, og rapportere på,  ltak beskrevet i Helse 
Sør-Øst an  korrupsjonsprogram. De  e er spesifi sert i oppdrag- og bes  llerdokumentet  l helseforetakene for 2015.   
Vurdering av arbeidet er gi  : 

• Grønt:  Programmet er implementert i organisasjonen i  2015
• Gult:    Programmet er igangsa  , men ikke implementert og fungerende i 2015
• Rødt:   Programmet er ikke implementert/kun planer er lagt i 2015

Implementering 2015 av program mot mislighold og korrupsjon - helseforetakenes svar  l årlig melding for 2015
Vurdering av 

arbeidet 2015

Vestre Viken HF
Formelt ledelsesfokus: Gjennom klinikkvise lederavtaler ble alle ansa  e pålagt å gjennomføre Helse Sør-Øst e-læringskursene “Dilemmatrening 
an  korrupsjon” og “E  ske retningslinjer – overordnet” med krav om måloppnåelse på 80 % hvor det er oppnådd 20 % i 2015. Det blir fulgt opp 
videre i 2016. Temaet misligheter og korrupsjon er ta   opp på ledermøter på nivå 1, 2 og 3, samt for nyansa  e,  llitsvalgte og verneombud. 
Temaet misligheter og an  korrupsjon er ta   opp på ledermøter på nivå 1, 2 og 3, samt møter med  llitsvalgte og verneombud, og på introduksjons-
dager for nyansa  e.
Systema  sk  lnærming og risikovurdering: Det ble brukt e   årsverk i sentral stab i 2015  l å følge opp an  korrupsjonsprogrammet  l Helse Sør-Øst 
og arbeide systema  sk mot misligheter og korrupsjon. Fra 2016 blir det styrket med minimum et halvt årsverk. Det er etablert et mislighetsne  verk 
på tvers av sentrale stabseneheter, og det ble gjennomført en mislighetsrisikoworkshop med deltagere fra sentral stab og klinikkene. Det ble i 2015 
gjennomført en revidering av fullmaktsstrukturen i henhold  l konsernrevisjonsrapport og egen revisjonsplan. Det er utarbeidet nye retningslinjer 
for anse  else av nærstående og for reiser i oppdrag for Vestre Viken. Avtalelojalitet gjennomgås i månedlige møter med klinikkene.
Informasjon: Varslingsordningen i Vestre Viken er kommunisert via intrane  , internt nyhetsblad, på introduksjonsdager og lederopplæring. 
Det har bli   gi   tverrfaglig informasjon  l klinikkdirektørenes ledergrupper.

Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus reviderer styringssystemet og arbeider med å få på plass den del sentrale dokumenter kny  et  l de  e. Det skal blant annet 
innføres dri  savtaler (lederavtaler) på alle nivå og der er det inn en forpliktelse for ledere for å implementere Helse Sør-Østs an  korrupsjons-
program. Det blir også tema i opplæring i styringssystemet i forbindelse med den pågående omorganiseringen i Sørlandet sykehus.

Sykehuspartner HF 
Det er gjennomført kartlegging og systema  sk behandling av risikoområder. Risikoreduserende  ltak er iverksa   for å hindre muligheter for å begå 
økonomisk kriminalitet. Videre er det iverksa    ltak for å sørge for at regler og retningslinjer er  lgjengeliggjort, og at e  ske retningslinjer inngår 
som en integrert del av kulturen i virksomheten. 
Gjennom 2016 vil det jobbes videre med systema  sk oppfølging av utestående  ltak ifm. an  korrupsjon.

Sykehuset Øs  old HF 
Styret i Sykehuset Øs  old HF behandlet programmet i si   møte 23.03.15. Styret beslu  et å ta rapporten  l e  erretning og at det skal utarbeides en 
plan for implementering av programmet med oppstart av innføring fra 2016.

Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Telemark har vedta   an  korrupsjonsprogrammet i ledergruppe og styret i 2015. Det er nedsa   en prosjektgruppe som arbeider med 
prak  sk iverkse  else av programmet i løpet av 2016. 

Tabell fortse  er neste side
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Implementering 2015 av program mot mislighold og korrupsjon - helseforetakenes svar  l årlig melding for 2015
Vurdering av 

arbeidet 2015

Sykehuset Innlandet HF 
Sykehuset Innlandet har styrevedta   Helse Sør-Øst si   an  korrupsjonsprogram i styresak 050/2015 og har vedta   egen handlingsplan for innføring 
av programmet. Det er  lre  elagt for ulike e-læringskurs (opplæringsverktøy) i sykehusets læringsportal. Ledere på nivå 2, 3 og 4 har få   informa-
sjon og grunnleggende opplæring om e  ske retningslinjer i egen presentasjonsrunde. I avdelingssjefssamling 8.12 var temaet «E  ske dilemma som 
leder». Gjennom intrane   og andre informasjonskanaler i foretaket blir det gi   relevant informasjon om an  korrupsjonsprogrammet.

Sykehuset i Ves  old HF
Foretaket har etablert fl ere av komponentene som er kny  et  l an  korrupsjonsprogrammet, herunder fullmaktsstruktur som er i samsvar med de 
regionale retningslinjene, e  ske retningslinjer osv. Det arbeides med opplegg for risikovurderinger, varslingssystem og oppfølging, profi lering av 
programmet internt, samt  ltak for systema  sk informasjon og opplæring. 

Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene HF har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse kny  et  l korrupsjon og misligheter. Det er utarbeidet et implementerings-
program med vekt på bevisstgjøring og kompetanse-bygging som skal gjennomføres i alle foretakets enheter. Styret behandlet an  korrupsjons-
programmet i styremøtene i april og desember 2015.

Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF er kjent med RHF- styresak 094-2014 og Helse Sør-Øst’s håndbok ”Misligheter & Korrupsjon” er delt ut og forankret i foretaks-
ledelsen og stab servicesenter/innkjøp og anskaff elser.
Det planlegges styrebehandling og utarbeiding av implementeringsplan på bakgrunn av Helse Sør-Øst an  korrupsjonsprogram primo 2016.

Akershus universitetssykehus HF 
An  korrupsjonsprogrammet krever velfungerende varslingsordninger, god internkontroll, eff ek  v fullmaktstyring og at e  ske retningslinjene er kjent 
for og forstå   av de ansa  e.  Foretaket arbeidet spesielt i 2015 med å forbedre foretakets virksomhetsstyringssystem. De  e omtales nærmere i Årlig 
melding 2015, del I, pkt 1. Innledning, Arbeidet med god virksomhetsstyring.
Styret vedtok i møte 29.09.2015 (sak 72/15) plan for implementering av an  korrupsjons-programmet på Ahus. Planen bygger på Helse Sør-Østs 
implementeringsplan og er  lpasset lokale forhold.  Tiltakene i planen er i størst mulig grad samordnet med eksisterende oppfølgings- og rapporterings-
ru  ner. Ansvaret for å gjennomføre  ltakene legges  l de organisasjonsenhetene som er nærmest  l å ivareta et slikt ansvar. Ansvaret for å følge opp 
implementeringen foreslås lagt  l en etablert rapporteringsgruppe ledet av økonomisjef. Resultater og  ltak skal rapporteres årlig gjennom ledelsens 
gjennomgåelse (LGG). 

Oslo universitetssykehus HF
Det er arbeidet med de  e temaet på fl ere måter. Det har vært arbeidet på et spisset område (relasjon mellom ansa  e og leverandører, revisjon av 
eiendomsprosjekter), både gjennom planlagte, jevnlige kontroller og mer ad hoc basert på konkrete opplysninger. I  llegg har det vært arbeidet 
med temaet både sporadisk og strukturert gjennom enkeltsaker, i ru  ner, i arbeidet med fullmakter og arbeidet med bierverv. Tema inngår også 
i lederutviklingsprogrammet. Oslo universitetssykehus kan kvi  ere ut fl ere av  ltakene i programmet. Det har vært brukt noe  d på å vurdere hvor-
dan oppgaven/  ltakene skal organiseres i foretaket og sikre at det arbeides løpende og systema  sk. Det er nå lagt en organisering og en struktur 
som skal bidra  l at det kan arbeidet mer opera  vt og målre  et. Det er ferdigs  lt en sak  l ny ledergruppe om programmet og plan for gjennom-
føring med opera  v aksjonsliste med oppgaver og ansvar. Denne skal behandles på nyåret 2016. 
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Steinar Marthinsen presenterer arbeidet med 
miljøser  fi sering i spesialisthelsetjenesten på 
Standard Norges lansering av reviderte 
standarder. 

Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten – ny forankring 
og revidert ISO 14001 standard

Det er fem år siden miljøser  fi sering av landets sykehus ble forankret gjennom foretaksprotokollen. I 2015 ble det sa   
ny   fokus på miljø- og klimaarbeid i spesialisthelsetjenesten gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan. Planen viser  l at 
innføring av miljøledelse har bidra    l at sektoren har utviklet kompetanse om miljøvennlig dri   av sykehusene, og  l å 
oppre  e vik  ge ne  verk der læring på tvers av helseregionene har bidra    l god framdri   i prosjektperioden. Planen 
omtaler også at miljøperspek  vet må tas med ved u  orming og lokalisering av sykehus, miljøkrav må s  lles i anskaff elser, 
u  asing av fossil olje  l fyring og implementering av nasjonale miljøindikatorer for resultatmåling. 

Nasjonal helse og sykehusplan legger vekt på økt bruk av ser  fi sering 
i sykehus for å bedre kvalitet (ISO 9001) og pasientsikkerhet, og argu-
menterer for at sykehusene allerede har erfaring med ser  fi serings-
prosesser gjennom implementering av ISO 14001. 

Høsten 2015 ble revidert utgave av ISO 14001 publisert. Revidert 
standard har samme struktur som ISO 9001 og skal forenkle arbeidet 
med å slå sammen styringssystemer for ytre miljø og kvalitet. 
Et annet element i ISO 14001:2015 er at fokus er fl y  et fra system 
 l fak  sk miljøprestasjon som vil medføre mindre byråkra   og økt 

oppmerksomhet på  ltak og ak  viteter. Sykehuset i Ves  old har alle-
rede ta   i bruk ny standard og gjennomførte i desember 2015
reser  fi sering e  er ISO 14001:2015. Innen utgangen av 2018

skal alle sykehus i landet 
ta i bruk revidert stan-
dard.  Oslo universitets-
sykehus HF er det eneste 
sykehuset i regionen som 
ikke er miljøser  fi sert og 
sykehuset har planer om 
å miljøser  fi seres i løpet 
av 2016.

Helse Sør-Øst RHF har som mål å være en engasjert og synlig miljø- og 
samfunnsansvarlig aktør. De  e betyr at Helse Sør-Øst RHF skal se  e 
ytre miljø på agendaen og bidra  l å kommunisere regionens satsning 
på mer miljøvennlig dri   i sykehus. Under Standard Norges offi  sielle 
lansering av reviderte 
standarder høsten 2015 
holdt Steinar Marthinsen,
viseadministrerende direk-
tør i Helse Sør-Øst, inn-
legg om miljøser  fi sering
i spesialisthelsetjenesten 
og samarbeidsprosjektet 
Grønt sjukehus. 

Endringene i standarden har også vært tema i den regionale
miljøfaggruppen i Helse Sør-Øst. Ne  verket bidrar  l erfarings-
utveksling i regionen og det er ny   g å dele erfaringer som kan
gi ny inspirasjon nå som de fl este helseforetakene har integrert
miljøarbeidet i ordinær dri  . Det er stort engasjement i ne  verket
og i løpet av 2015 har miljøkoordinatorer fra fl ere av de private
ideelle sykehusene også delta   i møtene.

Kris   Skinnes presenterer miljømål og  ltak i Vestre Viken HF. 
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Miljøvennlige transporttiltak ved Sørlandet sykehus 

Sørlandet sykehus HF ble miljøser  fi sert i september 2014. Miljøvennlige transpor   ltak har vært et av områdene det har 
vært stor interesse for å jobbe med, og for å få kunnskap om ansa  es reisevaner, engasjerte man konsulen  irmaet Asplan 
Viak  l å gjøre en reisevaneundersøkelse høsten 2014. Denne undersøkelsen resulterte i 2 200 svar som er en svarandel 
på cirka 45 %. 
Resultater fra undersøkelsen viste:  

• 70 % av de ansa  e bor innen 15 km fra arbeidsstedet, 
 60 % innen 10 km fra arbeidsstedet

• 63 % kjører bil  l jobb

• 18 % sykler

• 7 % går

• 6 % er bilpassasjer

• 5 % reiser kollek  vt

Det ble vedta   å forsøke å øke andelen som reiser kollek  vt og man 
tok kontakt med det regionale busselskapet. De  e førte  l et sam-
arbeid med hyppigere avganger og egne arbeidsbusser. Målinger på 
reisende blir fulgt opp.  

Selv om andelen som svarte at de syklet  l jobb var rela  vt høy med 
18 %, ønsket man å øke denne y  erligere. Tiltak her ble blant annet 
å forbedre både garderobefasiliteter og sykkelparkeringer. Man sa  e 
også i gang en årlig markering for de som sykler  l arbeid. Denne vår-
dagen vil man i samarbeid med kommunen  lby gra  s sykkelservice 
og mulighet  l å kjøpe rimelig sykkelutstyr. Man kan også få prøve 
el-sykler. 

Også pasien  ransport mer miljøvennlig
Høsten 2014 ble det etablert en felles transport for ansa  e og pasienter 
mellom vest og øst i fylket. Hensikten med det nye buss  lbudet er å 
demme opp for økende kostnader og klimautslipp kny  et  l bruk av 
drosje for pasienter. 30 drosjeturer omgjøres  l en tur med en ny og 
behagelig minibuss. De  e underbygger helseforetakets miljøbevisste 
profi l. 



Fokuserer på miljøvennlige pasientreiser

Det foregår for  den to store prosjekter på pasientreiseområdet som vil ha stor posi  v innvirkning på miljøet: 
Prosjektene "Mine pasientreiser" og "Samkjøring og alterna  v bes  llerløsning"

Pasientreiser ANS, som eies av de fi re regionale helseforetakene, 
ivaretar ansvaret for gjennomføringen av begge prosjektene. 
Prosjektet Mine pasientreiser utarbeider en elektronisk selvbe-
tjeningsløsning som skal etableres på helseportalen helsenorge.no. 
Det tas sikte på at tjenesten, som åpner for at brukerne kan søke 
elektronisk om å få dekning av pasientreiser uten rekvisisjon, ferdig-
s  lles i 2016. Den nye løsningen skal gjøre søknadsprosessen 
enklere og mer  lgjengelig for brukerne. Elektronisk innlevering vil 
også bidra  l en vesentlig reduksjon i papirforbruk, både gjennom 
elektronisk innsending av søknader og ved at forvaltningen kan 
sende vedtaksbrev elektronisk. 

I prosjektet Samkjøring og alterna  v bes  llerløsning  lpasses en 
IKT-løsning som skal bidra  l å redusere transportkostnader, blant 
annet ved bedre utny  else av transportmulighetene. Systemet, som 
skal gi pasientreisekontorene automa  sert stø  e  l planlegging og 
oppfølging av pasientreisene, vil legge  l re  e for økt samkjøring av 
pasienter og skal gi bedre kvalitet og forutsigbarhet for den reisende 
gjennom standardiserte parametere i IKT-løsningen. I dag er sam-
ordning av pasientreiser i stor grad organisert manuelt fra pasient-
reisekontorene.  

Med om lag 4,2 millioner rekvisisjoner (bes  llinger av pasientreiser) 
årlig, er det av betydning både kostnads- og miljømessig å bidra  l at 
reisene planlegges og gjennomføres på en eff ek  v måte. En ønsket 
eff ekt av den nye løsningen er å redusere utslippet av CO2. Ved at 
fl ere pasienter samkjøres, vil det enkelte kjøretøyet kunne utny  es 
bedre. De  e vil bidra  l at færre biler beny  es, samt at både antall 
kjørte kilometer og tomgangskjøring reduseres. På denne måten vil 
økt samkjøring også bidra  l reduksjon av CO2-utslipp.

E  er kontraktsignering med systemleverandør høsten 2015, er nå 
prosjektet i gang med  lpasning og  lre  elegging av programvaren.
Løsningen har forventet utrulling i løpet av høsten 2016 og 
våren 2017. Dere  er skal både miljøgevinstene og de økonomiske 
gevinstene gradvis kunne hentes ut i årene framover. 

Miljø-
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Lisbeth Johansen, miljørådgiver ved SiV.

Sykehuset i Vestfold - Pilot og foregangssykehus 

Sykehuset i Ves  old har gå   i spissen for arbeidet med miljøser  fi sering i spesialisthelsetjenesten og erfaringsutveksling 
fra pilotsykehuset har vært et vik  g bidrag i regionalt og nasjonalt ne  verk for klima – og miljø. Innen 2018 skal alle sy-
kehus i landet ta i bruk revidert ISO 14001 – standard. Sykehuset i Ves  old gjennomførte reser  fi sering i henhold  l ISO 
14001:2015 i desember 2015 og sykehuset vil på ny   dele sine erfaringer som pilot. Lisbeth Johansen, miljørådgiver ved 
SiV er svært engasjert i arbeidet med klima- og miljø og deler gjerne sine erfaringer. 

Fem spørsmål  l SiV
Sykehuset i Ves  old har vært miljøser  fi sert i tre år, hva mener du er 
de vik  gste resultatene sykehuset har oppnådd i perioden?
Engasjement og deltakelse på alle nivå, uten det hadde vi ikke få   det 
 l. Vi har brukt ordtaket ”Det ny  er”.

Hva er det vik  gste for å oppre  -
holde engasjementet for fortsa   
å være et ”Grønt sykehus”? 
Toppledelsens engasjement og 
samfunnsansvar for å redusere 
CO2 utslippet.

Ser  fi sering i henhold  l ISO 14001 krever kon  nuerlig forbedring og 
revisorene forventer å se forbedring fra år  l år. Hvilke u  ordringer 
møter sykehuset i arbeidet med å følge opp miljøstyringssystemet?
Nye forbedrings  ltak krever som o  es økonomiske ressurser, det 
kan være en u  ordring i frem  den. Et stort lø   ville vært å satse på 
energi  ltak som ville gi en stor miljøgevinst i et livsløpsperspek  v.  

Sykehuset i Ves  old har gjennomført reser  fi sering e  er revidert 
standard, hva er de største forskjellene fra ISO 14001:2015 og 2004 
utgaven? Og hvordan følger sykehuset opp endringene?
Høyere fokus på risikovurderinger, og e  erspørsel e  er miljøstrategi 
og evaluering av miljøprestasjoner. Forskjellen fra forrige versjon  l 
ny versjon er fra å ”hindre”  l å ”besky  e” miljøet, og tydeligere på 
forbedringer av miljøprestasjoner.

Har du anbefalinger  l andre sykehus som skal  l- 
passe si   miljøstyringssystem e  er ISO 14001:2015 
i årene som kommer?
De fl este helseforetakene har si   MSS på plass, gjør 
det så enkelt som mulig. Det vik  gste er å bruke
miljørevisjoner som et verktøy for å holde engasje-
mentet oppe, både blant ledere og ansa  e, slik at vi 
øker miljøprestasjoner for å reduserer CO2  utslippet.
 

SYKEHUSET I VESTFOLDS VIKTIGSTE MILJØMÅL FOR 2016-2018 
Hovedmål: Sykehusets skal sikre en helhetlig  lnærming  l de
nasjonale miljømålene for å redusere CO2- utslipp

• Klinikksjefene i klinikk medisin og kirurgi har i sine lederavtaler en miljø-
indikator: Redusere utslipp av legemidler og avfallsstoff er fra legemiddel-
bruk med 30% relatert  l 2015 målinger. Hovedfokus på rik  g an  bio  ka-
bruk blant legene gjennom prosjektet ”Rik  g bruk av an  bio  ka ved SiV” 

• Klinikksjef i klinikk psykisk helse og rusbehandling har i sin lederavtale en 
miljøindikator: 5 stk. pr.år leasede bensin/diesel biler by  es  l el/hybrid-biler.

• Miljøindikator i årlig lederavtale  l Servicdirektør: Redusere energiforbruk 
med minst 1/2 Gwh

• Redusere matavfall med 30 % relatert  l 2015 målinger
• Miljøkrav ved nyanskaff elser. Minst 20 % av alle anskaff elser skal ha en 

vek  ng på 20 % eller mer.
• Tønsbergprosjektet – 43.000 kvm nybygg for soma  kk og psykiatri, primært 

sengeområder og ny   aku  senter:
      Målsetning å følge metodikken for å oppnå miljøkravene som s  lles  l nivå   
      Exellence i henhold  l BREEAM NOR. 

Sykehusets fokus på miljøvennlig dri   er 
blant annet omtalt i Tønsberg blad.



Miljø-
sertifi seringse

HELSEFORETAK STATUS SERTIFISERING

Sykehuset i Ves  old Ser  fi sert 2013

Helse Sør-Øst RHF Ser  fi sert 2013

Sunnaas sykehus HF Ser  fi sert 2013

Sørlandet sykehus HF Ser  fi sert 2014

Sykehuset Telemark HF Ser  fi sert 2014

Vestre Viken HF Ser  fi sert 2014

Sykehuset Øs  old Ser  fi sert 2014

Pasientreiser ANS Ser  fi sert 2014

Sykehuset Innlandet HF Ser  fi sert 2015

Sykehusapotekene HF Ser  fi sert 2015

Sykehuspartner HF Ser  fi sert 2015

Akershus universitetssykehus HF Ser  fi sert 2015

Oslo universitetssykehus HF Foreløpig dato sa    l høst 2016

Privat-ideelle sykehus

Mar  na Hansens Hospital Ser  fi sert 2013

Betanien Hospital Planlagt ser  fi sert 2016

Revma  smesykehuset Planlagt ser  fi sert 2016

Lovisenberg Diakonale Sykehus Ikke planlagt revisjon

Diakonhjemmet Sykehus Planlagt ser  fi sert 2016Diakonh emmet S

Status ved helseforetakene for innføring av ISO 14001-standard
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