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Inndelt i fire helseregioner:
• Helse Nord
• Helse Midt
• Helse Vest
• Helse Sør-Øst 

• 32 helseforetak 
• Totalt ca. 125 000 ansatte nasjonalt  

Spesialisthelsetjenesten



Sammenheng mellom helse og miljø 

Helsesektoren 
bidra til bedre 

helse

Klimaendringer  
bidrar til 

dårligere helse

Helsesektoren 
må redusere 

sitt  fotavtrykk



• Samarbeidsprosjekt mellom de fire helseregionene. 

• Prosjektet følger opp bestilling fra HOD fra 2011:
Alle helseforetak i Norge skal være sertifisert etter 
NS-ISO 14001 innen utgangen av 2014.

• Grønt sjukehus leder nasjonalt nettverk, arrangerer kurs, 
årlig miljø- og klimakonferanse og er ansvarlige for 
delprosjekter og rapporter. 

Grønt sjukehus



Helseforetakene påvirker miljøet gjennom sitt 
ressursforbruk og utslipp til jord, luft og vann fra blant 
annet transport av pasienter, pårørende, medarbeidere 
og varer, byggevirksomhet og de store 
avfallsmengdene som genereres i helseforetakene. 

Sektorens miljøutfordringer knytter seg i stor grad til 
utstrakt døgndrift og anvendelse av høyteknologisk 
utstyr, bruk av legemidler, kjemikalier og lystgass samt 
forbruk av store mengder engangsutstyr. 

Utfordringsbilde



• Oktober 2015:Private selskaper brenner ned regnskog i Indonesia 
for å dyrke palmeolje. Røyk og smog- tåke stort problem for 
befolkningen i Indonesia, Singapore og Thailand. 

• 200 000 mennesker i Indonesia har fått akutte luftveisproblemer, 6 
har mistet livet og 18 babyer får medisinsk behandling.

Miljø og helse 

MUNNBIND: Fotgjengere går 
med munnbind sør i Sumatra-
provinsen i Indonesia. Det 
samme har folk sør i Thailand 
måtte gjøre.(ATB)





• ISO 14001 sertifisert siden mars 2013.
• Resertifiseres etter revidert ISO 14001 

standard i desember i år. 
• Erfaringer ved miljøsertifisering i SiV til god 

hjelp for HF regionalt og nasjonalt.  

Eks. på måloppnåelse:
• Redusert energiforbruk med 1 GWh
• Erstattet gass med fjernvarme
• Forbedret avfallshåndtering 
• Redusert antall miljøskadelige stoffer med 10 % 
• Innført økologisk mat og fjernet all bruk av  

palmeolje

•

Sykehuset i Vestfold – pilot 



• Alle HF i landet har satt ytre miljø på agendaen 
gjennom krav om innføring av ISO 14001.

• Etablering av miljøledelse innebærer at miljøhensyn 
blir integrert som en naturlig del av overordnet 
virksomhetsstyring.

• Betyr at det blir iverksatt effektive miljø- og klimatiltak 
som kan redusere vår miljøpåvirkning og bidra til å 
forebygge skadevirkninger på liv og helse.

• Årlige revisjoner bidrar til kontinuerlig forbedring og 
fokus på miljøprestasjon. 

ISO 14001 som verktøy 



• Tydelig styringsbudskap fra HOD
• Felles målsetting – miljøsertifisering av samtlige helseforetak 
• Forankring i ledelsen – oppfølging fra eier
• Bred forankring i organisasjonen
• Avklarte roller og ansvar – miljøansvarlige i hvert HF/RHF + 

ledelsens representant 
• Pilotordning – erfaringsutveksling har effektivisert prosessen 
• Regionale og nasjonale nettverk 
• Nasjonal koordinering og oppfølging  
• Delprosjekter organisert som arbeidsgrupper på tvers av regioner 

Suksesskriteriene



Rapporter og veiledere: Bygg og miljø, Miljøvennlige 
innkjøp, Mat, helse og miljø, Legemidler 

Grønt sjukehus - prosjekter 



• Arrangeres årlig av Grønt 
sjukehus.

• Tema for konferansen i 2016 er: 
Spesialisthelsetjenesten og 
det grønne skifte. 

• HF presentere hvordan de har 
lagt om til en mer miljøvennlig 
drift.

Miljø og klimakonferanse 



• Kommunikasjon av miljømål, politikk og miljøpåvirkning 
er krav i ISO 14001 standarden. 

• Øker bevisstheten hos 125 000 medarbeidere, 
pasienter og pårørende.

Ringvirkninger 



Det overordna målet for miljøsatsingen i 
spesialisthelsetjenesten er å arbeide med miljø- og 
klimatiltak i en kontinuerlig forbedringsprosess som sikrer 
at sektorens miljøbelastning reduseres til et minimum 
og på den måten bidrar til å fremme helse, heller enn å 
påføre omgivelsene flere helseproblemer. 

ISO 14001 er et godt verktøy for å jobbe mot denne 
målsetningen. 

Overordnet målsetning 



For mer info:
• www.grontsjukehus.no
• Linda K. Eide mob: 926 03 330

Takk for oppmerksomheten!

http://www.grontsjukehus.no/

	Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet
	Spesialisthelsetjenesten
	Sammenheng mellom helse og miljø 
	Grønt sjukehus
	Utfordringsbilde
	Miljø og helse 
	Slide Number 7
	Sykehuset i Vestfold – pilot 
	ISO 14001 som verktøy 
	Suksesskriteriene
	Grønt sjukehus - prosjekter 
	Miljø og klimakonferanse 
	Ringvirkninger 
	Overordnet målsetning 
	Takk for oppmerksomheten!

