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1. Hva saken gjelder 
Sunnaas sykehus HF ble miljøsertifisert etter ISO 14001 for første gang i 2013. Sertifisering 
etter ISO 14001 har en varighet på 3 år. I årene mellom sertifiseringsrevisjoner gjennomføres 
periodiske revisjoner. Den 18.-19. november ble det gjennomført en ny 
sertifiseringsrevisjon; den 7. eksterne revisjon av sykehusets system for miljøledelse. 
 
Det ble avdekket ett mindre avvik i revisjonen. Avviket handler om 
risikovurdering av eventuelle virkninger på det ytre miljøet knyttet 
til uønskede hendelser, og eventuelle motvirkende tiltak. Det ble i 
tillegg gitt en rekke observasjoner og forbedringsmuligheter. 
Sykehusets system for miljøledelse ble vurdert som «moden», og 
ble gitt en score på 4 av mulig 5 poeng, det samme som ble gitt 
ved periodisk revisjon i 2018. 

 
Sykehuset vil kunne lukke det ene avviket innen gitt frist 28.januar 2020, og dermed bli re-
sertifisert før nåværende sertifisering utløper. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
DNVGL’s (autorisert revisjonsselskap) revisjon av ISO 14001 miljøledelse er risikobasert, dvs. 
at representative deler av virksomheten gjennomgås basert på en vurdering av hvor 
relevante funn vil kunne avdekkes. I tillegg til gjennomgang av systemet for miljøledelse 
velges det vanligvis et fokusområde hvor det gjøres et dypdykk i sykehusets arbeid med et 
utvalgt miljøtema. Denne gangen hadde vi to fokusområder: 

• Risikovurdering av bygg og eiendoms sårbarhet overfor kommende klimaendringer, 
samt klimatilpasning  

• Etablering av miljøledelse i avdelinger på sykehuset 
 
Følgende deler av sykehuset deltok i revisjonen: 

• Foretaksledelse 
• HMS forum, inkludert miljøleder og ledelsens representant for miljøledelse 
• Eiendom- og intern service leder/stab 
• Eiendom- og intern service, teknisk 
• Klinikkledelsen 
• Samhandling og internasjonal aktivitet 
• Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskader 
• Aker, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), tverrfaglig poliklinikk 

«Helse og arbeid» og treningslab Studio 99   
 
Det ble gjort følgende forberedelser i forkant av revisjonen: 

• Forberedelsesmøter ble tilbudt alle som skulle delta i revisjonen. De fleste takket ja 
til tilbudet 

• Prosedyrer som gjelder ISO 14001 miljøledelse ble gjennomgått for å sikre at de er 
oppdaterte og relevante 

• Sykehusets kontekst mht. miljøledelse ble gjennomgått og supplert 
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• Det ble kontrollert om sykehuset oppfyller lov- og eierbestemte miljøkrav 
(Samsvarsvurdering) 

• Erfaringer andre sykehus har med revisjonslederen ble innhentet. Det viste seg å 
være en nyttig øvelse. 

 
Det ble avdekket ett mindre avvik i revisjonen: 

Del a) Risikokartlegging er mangelfull. Kartlegging tar ikke utgangspunkt i områder, 
infrastruktur og aktiviteter på en systematisk måte og drøfter potensielle scenarier 
med konsekvens for ytre miljø (f.eks. tanker, andre potensielle utslippspunkter). 
Del b) Risikomatrise drøfter konsekvenser for arbeidsmiljø / ansatte. Systematikk 
omfatter ikke kriterier for vurdering av potensiell effekt på ytre miljø. 

 
Arbeid med lukking av avviket er allerede igangsatt og avviket vil lett la seg lukkes innen 
lukkefristen, som er slutten av januar 2020. Det forventes at sykehuset vil re-sertifiseres. 
En fullstendig oversikt over observasjoner og forbedringsmuligheter avdekket i revisjonen 
finnes i revisjonsrapporten som er vedlagt. Av de 7 forbedringsforslag og 8 observasjoner i 
rapporten, er følgende spesielt nevneverdig: 

• Samsvarsvurdering – lovbestemte miljøkrav og eierkrav. Funnet erkjenner at 
sykehuset har et godt system for å samle opp og holde oversikt over relevante 
miljøkrav. Allikevel, har ikke sykehuset dokumentert hvordan kravene systematisk 
gjennomgås og kontrolleres slik at eventuelle korrigerende tiltak kan igangsettes. 

• Miljømål – DNVGL mener at sykehuset har i for liten grad tallfestet sine miljømål.  
 
Kommentarer: 
I miljøledelsen på sykehuset har vi vært klar over at vi i relativt liten grad har tallfestet våre 
miljømål. Dette følger bl.a. av at det i svært liten grad gis tallfestede miljøkrav fra oppover i 
eierskapskjeden. Funnet ble gjort på tross av at Sunnaas har levert beste resultat i landet når 
det gjelder prosentvis reduksjon i klimagassutslipp. Det gjøres i tillegg oppmerksom på at 
sykehuset har et velfungerende system for overvåking av miljøprestasjonen, og en 
omfattende tallmessig rapportering om miljørelaterte indikatorer til både toppledelsen og 
helseregionen.  Sykehuset skal til enhver tid sikre oppfyllelse av lov- og eierkrav, og 
tilbakemeldingen om vurdering av samsvar i forhold til lov- og eierkrav, vil vurderes grundig.     
 

3. Administrerende direktørs konklusjon og anbefaling 
Hittil har Sunnaas sykehus lojalt oppfylt kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet og  
Helse Sør-Øst om miljøsertifisering. Utgifter til eksterne revisjoner, som er nødvendig for å 
sertifiseres, har til sammen beløpet seg på litt under en millioner kroner.  
 
Sykehuset har oppnådd et sterkt miljøresultat i løpet av tiden vi har vært miljøsertifisert, og 
er på vei til å passere 50 % reduksjon i klimaregnskapet som alle sykehus leverer hvert år. Vi 
tror likevel at dagens organisering av miljøledelse, hvor helseforetakene sertifiseres hver for 
seg, har et potensial for effektivisering både med hensyn til økonomi og tidsbruk. 
 
Sunnaas sykehus har de siste årene vært en pådriver for vurdering av en mer effektiv 
organisering av miljøledelsen. Ledelsen i Helse Sør-Øst er i ferd med å vurdere en 
«konsernmodell», hvor helseregionen sertifiseres, og dens underliggende helseforetak 
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betraktes som lokasjoner. Det forventes at en endelig avklaring om omorganisering av 
miljøledelsen etter konsernmodellen vil gjøres innen kort tid. Ved en endelig beslutning om 
overgang til konsernmodellen er det sannsynlig at miljøledelsen på Sunnaas sykehus vil 
tilpasses den nye organiseringen i løpet av 2020.  
 
Sunnaas sykehus vil fortsette i rollen som pådriver for effektivt miljøarbeid som oppfyller 
statens forventninger til samfunnsansvar og bærekraftig utvikling av helsetjenester. 
 
Vedlegg 
Revisjonsrapport fra DNVGL 
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