Satsning på miljø og bærekraft
Sykehusets miljøaspekter
Miljømål 2020-2022

Miljøarbeid med fokus på bærekraft

 Norge er forpliktet til å arbeide for å nå FN’s bærekraftsmål
som skal bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter
og stoppe klimaendringene innen 2030.
 Spesialisthelsetjenesten skal bidra til å nå bærekraftsmålene i sitt klima og miljøarbeid.
 Vårt sykehus kan bidra til bærekraftsmålene
gjennom vårt lokale arbeid med miljømål og miljøtiltak.
 Vårt miljøsystem (ISO 14001) gjør at vi kan jobbe
systematisk og målrettet.

Bærekraftsmål og miljømål

Flere av FNs 17 bærekraftsmål er relevante for spesialisthelsetjenesten.

Sykehusets miljømål bidrar til å nå flere av FNs bærekraftsmål.

Sykehusets miljøpåvirkning –
vesentlige miljøaspekter
Transport - ansattreiser, pasienttransport, varetransport

Forbruk – innkjøp, engangsutstyr, medisinske forbruksvarer, tøy, vann, energi
Matsvinn – feil produksjon, feil bestilt mengde, feil lagring, matrester fra
tallerken
Avfall – gjenvinning, minimere skade fra helse- og miljøfaglige stoffer

Energi – oppvarming, ventilasjon og kjøling, lys og annet elektrisk utstyr
Kjemikalier, gasser og legemidler – substitusjon, legemiddelrester i avløpsvann,
utslipp

Gjennom våre miljømål og lokale miljøarbeid bidrar vi til
kontinuerlig forbedring i vår miljøpåvirkning.

Miljømål

Miljømål 2020-2022

Forslag til lokale tiltak

1. Redusere forbruk av bredspektret antibiotika med 30% fra 2012
•

Oppfølging av lokale forbruksrapporter og sette lokale mål

2. Redusere sykehusets CO2- utslipp fra 2020 – 2022
Transport
Energiforbruk

•
•
•

Økt bruk av skype- og videokonferanser
Miljøvennlige transportalternativer (felles, kollektivt, sykkel etc.)
Fokus på å slå av lys og evt. PC, varmeregulering

3. Redusere unødig forbruk av ressurser fra 2020 – 2022 (redusert avfallsmengde)
Forbruksmateriell/
Medisins forbruksmateriell
Medisiner
Matsvinn
Miljøfarlige kjemikaler

•
•
•
•
•

Bestillings-/lagerstyring, unngå utgått på dato,
Bevisst bruk av forbruksmateriell ved smitte/isolasjon
Unngå feilbestilling, unngå utgått på dato – bytte/ retur
Optimalisere matbestilling
Substitusjon og bevisst bruk av helse/ miljøfarlige kjemikalier

4. Økt miljøkrav ved innkjøp (økt andel miljøkrav i anskaffelser fra 2020 – 2022)
•

Stille miljøkrav og delta med miljøkunnskap i anskaffelser

5. Økt samhandling om miljømål (økt andel felles miljøprosjekt og tiltak fra 2020 – 2022)
•

Samhandle om miljømål og tiltak mellom enheter internt og med
kommuner og andre helseforetak

