
 

 

Direktørens stab 
Postadresse: 
1450 Nesoddtangen 
 

Telefon:   66 96 90 00 
Telefaks:  66 91 25 76 
Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen 
Henvendelse i resepsjon 

E-post: 
firmapost@sunnaas.no 
Bankkonto: 1503.27.08444 
Foretaksnr.: 883 971 752 

 

 
 

Til styret i Sunnaas sykehus HF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                              Dato: 20.05.2016 

 

Sak 25/16 Miljøledelse Sunnaas sykehus HF   
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken om miljøledelse til orientering.  
 
Sammendrag og konklusjoner 
Sunnaas sykehus er pålagt av eier å styre sykehusets påvirkning på ytre miljøet ved miljøledelse sertifisert 
iht. ISO 14001. Systemet er implementert og driftes innenfor kravene i standarden, og sikrer kontinuerlig 
forbedring av sykehusets miljøprestasjon samt lydighet i forhold til lovbestemt miljøkrav og andre miljøkrav 
som stilles fra Helse Sør Øst (HSØ). 
 
Sykehuset forbereder seg til resertifisering ved slutten av 2016 etter revidert standard ISO 14001:2015. 
Enkelte endringer i miljøledelsen vil innføres i løpet av året for å oppfylle nye krav i standarden. 
 
Sykehusets viktigste miljøprestasjoner i 2015 var omlegging av varmeproduksjon til fornybar bioenergi, 
samt faglig utviklingsarbeid som viser et klart behov for klimabevissthet og krav i forbindelse med 
anskaffelser i spesialisthelsetjenesten. Avfallsgenerering er generelt økende de siste årene. I tillegg har 
omlokalisering av virksomhet fra Askim til Nesodden samt intern omlokalisering på Nesodden, utløst en 
stor økning sammenlignet med 2014. Klima- og miljøbelastningen fra flyreiser og tjenestekjøring har gått 
noe ned, men ligger fortsatt over gjennomsnittsnivået for perioden 2011-2013. 
 
Viktige satsingsområder fremover i sykehusets miljøarbeid inkluderer: 
- Innføring av energiledelse og energisparing 

- Etablering av oversikt over og muligheter for miljøvennlige arbeidsreiser 

- Bevaring og bruk av naturverdier i sykehusets uteområder 

- Reduksjon av klima- og miljøfotavtrykket fra sykehusets anskaffelser, herunder mattjenester. 

 
Bakgrunn for saken 
Alle helseforetak i spesialisthelsetjenesten er pålagt av HSØ gjennom oppdrag- og bestiller dokumentet å 
innføre miljøledelse og -sertifisering iht. ISO 14001 standarden. Hensikten med miljøledelse iht. standarden 
er å sikre samsvar med myndighetskrav knyttet til ytre miljø, og en kontinuerlig forbedring av sykehusets 
miljøprestasjon. Sertifiseringen er gyldig i tre år. 
Sunnaas sykehus ble førstegangssertifisert iht. ISO 14001 i slutten av 2013, og vil resertifiseres i slutten av 
2016. Mellom sertifiseringsrevisjoner gjennomføres det årlige periodiske eksterne revisjoner. Den 
internasjonale ISO 14001 standarden ble revidert i 2015. Ved siste periodisk revisjon av sykehuset i 



Sunnaas sykehus Side 2 
 

 

desember 2015 ble det gjennomført gap analyse som gir en god oversikt over nødvendige endringer for 
resertifisering av sykehusets miljøledelse etter revidert standard.  
De viktigste endringer i standarden er: 

• Krav på betydelig engasjement på miljøområdet fra virksomhetens øverste ledelse (FTL) 
• Miljøledelse som en integrert del av virksomhetens strategi 
• Beskyttelse av miljøet gjennom proaktive tiltak  
• Livssyklus-tanken er sentral 
• Det skal brukes risikovurderinger under planlegging 
• Effektiv kommunikasjon og etablering av egen strategi for miljøkommunikasjon 
• Kartlegging av og forståelse for virksomhetens interessenter, kontekst og rammebetingelser 

(internt og eksternt) 
• Ny struktur på standarden i tråd med øvrige standarder for ledelsessystemer (som f. eks. ISO 9001) 

 
Ekstern revisjon av sykehusets ISO 14001 miljøledelse, som utføres iht. rammeavtale med DNVGL, gir 
tilbakemeldinger om sykehusets miljøarbeid. Viktige tilbakemeldinger inkluderer (ikke uttømmende): 

 Sykehuset har potensial for bedre bruk av TQM, spesielt mht. begrepsforståelse, årsaksanalyser og 
forebyggende tiltak 

 Sykehuset kan bedre benytte muligheter for profilering av det gode miljøarbeidet som gjøres 

 Sykehuset har potensial for bedre kjemikaliehåndtering og formidling av verneinformasjon, som 
dags dato er basert på bruk av papirversjoner av stoffkartoteket. 

 Arbeidet med bevaring og bruk av naturverdier i forvaltning av sykehusets uteområder er faglig 
nyskapende og et bra fokusområde i miljøarbeidet 

 Klimafotavtrykket knyttet til matforbruk og matsvinn er et viktig satsingsområde  
 

Sykehusets miljøpolicy (tidligere kalt miljøpolitikken) er endret for å gjenspeile begrepsendringer og nye 
krav i ISO 14001 standarden. Den viktigste endringen er en erkjennelse av sykehusets interessenter, og 
behovet for å være lydhøre overfor disse. 
I henhold til foretaksledelsens miljøpolicy, som legger stor vekt på sykehusets ansvar i forhold til den 
globale klimakrisen, har sykehuset arbeidet godt med reduksjon av klimagassutslipp. Sykehuset har 
profilert seg både nasjonalt og internasjonalt med spesielt 2 klimaprosjekter – energiomlegging og styring 
av klimagassutslipp knyttet til anskaffelser i et livssyklusperspektiv. Sykehusets arbeid er omtalt på 2 sider i 
HSØs rapport om miljø og samfunnsansvar for 2015. 
  

http://sunhfintranett/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=358&I=9769&mids=109a912
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Documents/Rapport%20for%20milj%c3%b8%20og%20samfunnsansvar%202015%20HSO%20RHF.pdf
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Sykehuset er pålagt av HSØ å rapportere årlig om klimagassutslipp ved bruk av 
felles mal. Etablering av felles anlegg for 100 % fornybar varmeproduksjon i 
samarbeid med Nesodden kommune innebærer utfasing av all fossil oljefyring på 
sykehuset, og oppfyller HSØ’s krav om utfasing av oljefyring innen 2018. 
Prosjektet er et godt eksempel på økonomiske og miljømessige gevinster som kan 
realiseres i offentlig-privat samarbeid (OPS) prosjekter. 
 
 
Klimagassutslipp er redusert med cirka 38,5 prosent sammenlignet med året 
2014. Figuren viser antall tonn CO2e utslipp for 2014 og 2015, dersom 
bioenergianlegget hadde vært i helårsdrift.  
 
Sunnaas sykehus bidro med faglige ressurser i 2015 i HSØ’s VinnVinn program 

med arbeid for å kartlegge klimafotavtrykket innbakt i anskaffelser. Arbeidet viser at den største delen av 
helseregionens klimafotavtrykk var tidligere ikke kartlagt, og ligger i livssyklusfaser knyttet til produksjon og 
logistikk av varene og tjenestene vi kjøper. 
Livssyklusperspektivet utvider vår forståelse av 
klimafotavtrykket, og viser hvor viktig det er å være 
klimabevisst i anskaffelser. Dybdeanalyser av Sunnaas 
sykehus sitt klimafotavtrykk i arbeidets prosjektrapport 
viser at matforbruk utgjør en betydelig andel. Tiltak rettet 
mot reduksjon av sykehusets klimafotavtrykk fra 
matforbruk er igangsatt, bl.a. i forbindelse med markering 
av verdens miljøverndag 5. juni.     
 Forbruksbasert klimafotavtrykk for Sunnaas 
sykehus 

 
Utover profilering i HSØ og i spesialisthelse-
tjenesten, er arbeidet også presentert og profilert 
i det europeiske Procura + fagnettverk for 
bærekraftige anskaffelser, og i National Health 
Service’s og UNDP’s Coalition for Sustainable 
Pharmaceuticals and Medical Devices. 
 

Forbruksbasert klimafotavtrykk for Helse Sør-Øst 
Status andre utvalgte miljøindikatorer på Sunnaas sykehus i 2015: 

 Klimagassutslipp fra flyreiser har gått noe ned i forhold til toppåret 2014, men var fortsatt mer en 

dobbelt så mye som i 2011 og 2012. Økningen skyldes i stor grad internasjonal aktivitet. 

 Kjøring tjenestereiser i 2015 er ned 26 % sammenlignet med 2013 nivået. Reduksjonen er antakelig 

forårsaket av samlokalisering av tjenesteproduksjonen på Nesodden. 

 Avfallsmengden fra sykehuset igjen økt i 2015, til 43,4 % over 2013 nivået. En del av økningen kan 

skyldes flytteprosessen i 2015, men den er også en del av en generell trend. Tiltak bør rettes mot 

både avfallsminimering og bedre sortering. Det er antakelig penger å spare ved minimering av 

smitteavfall. 

http://www.helse-sorost-vinnvinn.no/
http://www.helse-sorost-vinnvinn.no/klimagassutslipp-innbakt-i-innkjop/
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Ledende-på-rapportering-om-miljø-og-samfunnsansvar.aspx?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=2016-04-26
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Ledende-på-rapportering-om-miljø-og-samfunnsansvar.aspx?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=2016-04-26
http://www.procuraplus.org/
http://www.sduhealth.org.uk/areas-of-focus/carbon-hotspots/pharmaceuticals/cspm.aspx
http://www.sduhealth.org.uk/areas-of-focus/carbon-hotspots/pharmaceuticals/cspm.aspx
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Nye miljøføringer fra Helse Sør-Øst 
Årlig gir oppdrag- og bestiller dokumentet fra HSØ nye miljøføringer som skal legges til grunn for 

sykehusets miljøarbeid. I 2016 brevet står det, "Sunnaas sykehus skal forholde seg til krav og føringer som 

følger av regjeringens eierskapspolitikk", herunder, "videre skal foretakene være i fremste rekke når det 

gjelder arbeidet med klima- og miljøtiltak." 

Det er i tillegg i 2016 stilt krav om at "Sunnaas må gjøre seg kjent med innholdet og starte arbeidet med å 
forberede virksomhetene på forslagene som ligger i Nasjonal helse- og sykehusplan", hvor det står:  "Det 
skal stilles relevante miljøkrav i anskaffelser, og gjøres målinger og registreringer som dokumenterer 
omfanget av anskaffelser der det er stilt miljøkrav". 
 
Sunnaas sykehus ligger godt an i forhold til de fleste miljøkrav stilt fra vår eier, Helse Sør-Øst. Et viktig 
satsingsområde fremover, hvor sykehuset kan oppnå både økonomiske og miljømessige gevinster, er 
energieffektivisering. Energiomlegging har gitt oss renere energi, men sykehuset har fortsatt et vesentlig og 
hittil ikke utnyttet potensial for energisparing. Innføring av ISO 50001 energiledelse er et viktig steg i 
retning mot bedre energieffektivitet. 
 
Interne endringer i sykehusets miljøledelse 
Endringer i ISO standarden, med økt krav på deltakelse fra øverste ledelse, utløser behov for interne 
endringer i hvordan miljøledelsen organiseres. Den vesentligste endringen er at sykehusets "Miljøforum" 
redefineres for mandat og medlemmer, og styrkes med lederrepresentasjon som følger:   

• Avdelingssjef Servicesenter, leder 
• Klinikksjef 
• HR direktør  
• 1 Klinikkleder nivå 3   
• Miljøleder, sekretær 
• Andre ressurspersoner trekkes inn ved behov (samhandling, forskning, innovasjon, vernetjeneste, 

andre) 
• Faste tertialvise møter med møteinnkalling og referat 
• Integrering og koordinering med sykehusets HMS forum 

 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Miljøpolicy for Sunnaas sykehus HF 
 

 
 

 
 


