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1. Hva saken gjelder 
 
Sentrale føringer fra Helse Sør-Øst (HSØ) om klima- og miljøarbeidet i helseforetakene utvikles 
og forventes gjort gjeldende fra 01.01.2022. Sunnaas sykehus fortsetter å prestere med sitt 
klima- og miljøarbeid, og passert 55 % klimakutt i 2020. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Bortfall av krav om ISO 14001 sertifisering 
Sykehusene i HSØ ble i Oppdrag og bestillerdokument (OBD) 2012 pålagt å innføre ISO 14001 
miljøledelse innen utgangen av 2014.  Sykehuset ble miljøsertifisert ved årsskiftet 2013/14, 
og ble resertifisert i 2016 og 2019. 
 
Sunnaas foreslo overfor HSØ i 2017 en evaluering av erfaringer med miljøsertifisering og 
vurdering av alternativer for miljøledelse.  Forslaget ble fulgt opp i HSØ og etterhvert av de 
andre regionale helseforetakene (RHF). Oppfølgingen har resultert i et «Rammeverk for miljø 
og bærekraft i spesialisthelsetjenesten» (vedlegg 1), hvor det er foreslått: 
- Bortfall av kravet om ISO 14001 sertifisering 
- Krav om miljøledelsen iht. ISO 14001 videreføres 
- En sentralisert ordning for etablering og oppfølging av felles miljømål for alle sykehus 
- Etablering av en felles ordning for interne revisjoner av ISO 14001 miljøledelsen og 

miljørelevante tema i sykehusdrift 
- Miljøledelse i helseforetakene (HF) iht. rammeverket fra 01.01.2022 
 
Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten er behandlet på ledernivå 1  
i RHFene, og er under behandling i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).  HOD har gitt 
positive tilbakemeldinger om rammeverket, og det forventes et endelig positivt svar fra HOD 
før sommeren 2021. 
 
Under ledelse og koordinering av spesialisthelsetjenestens nasjonale samarbeidsutvalg for 
miljø er det igangsatt utarbeidelse av felles miljømål og –indikatorer for sykehusene. 
Sunnaas har vært medvirkende i arbeidet, og forslag til felles miljømål forventes ferdigstilt 
og vedtatt før sommeren 2021. 
 
Miljøprestasjon - Sunnaas sykehus 
Sunnaas gjennomførte en ekstern «periodisk» revisjon av ISO 14001 miljøledelsen i mars 
2021. Revisjonen (vedlegg 2) avdekket null avvik, null anmerkninger og 2 mindre vesentlig 
forbedringsforslag. Resultatet var som forventet etter at tidligere revisjoner har meldt om en 
høy grad av modenhet i miljøledelsen. 
 
Sunnaas sykehus beregner sitt klimagassutslipp ved bruk av et felles system for klimaregn-
skap for spesialisthelsetjenesten.  Klimaregnskapet for 2019 viste at sykehuset hadde passert 
50 % klimakutt sammenlignet med vårt baselineår 2013.  Klimaregnskapet for 2020, 
utarbeidet i februar 2021, viser litt over 55 % klimakutt.  Forbedringen fra 2019 skyldes 
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hovedsakelig ca. 90 % reduksjon i bruk av flyreiser under korona-pandemien.  Sluttføring av 
sykehusets langsiktige plan for energisparing ga et mindre bidrag.  Sunnaas var det første,  
og foreløpig eneste, sykehus i Norge til å passere 50 % klimakutt.  Det er godt i tråd med 
sykehusets miljøpolicy som vektlegger klimakrisen. 
 
Sykehusets miljøhandlingsplan har blitt vesentlig forenklet, og er fortsatt strukturert etter 5 
miljømål: 

1. Reduksjon av utslipp og miljøbelastninger fra transport 
2. Reduksjon av utslipp og miljøbelastninger fra bygninger og energi 
3. Reduksjon av utslipp og miljøbelastninger fra forbruk og produksjon 
4. Utvikle helsefremmende omgivelser og naturverdier 
5. Forbedret samarbeid og holdninger for oppnåelsen av miljømål 

 
Hva kommer? 
Nasjonale felles miljømål og system for miljøledelsen integreres i sykehusets miljøledelse 
med sikte på oppfyllelse av sentrale krav fra 01.01.2021. Muligheter for ytterligere 
energisparing kartlegges og kost/nytte vurderes i 2021.  Det arbeides videre med helse-
fremmende omgivelser og klimatilpasning på Sunnaas, i samarbeid med nasjonale og 
internasjonale samarbeidspartnere.  Sykehusets forbruksbaserte klimafotavtrykk søkes 
redusert.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 

• Ad ministrerende direktør er stolt og imponert over det meget gode arbeidet som er 
utført innenfor miljøområdet over mange år i Sunnaas sykehus HF. Spesielt gjelder dette 
reduksjon i klimagassutslipp, men også den sentrale rollen sykehuset har hatt i det 
nasjonale perspektivet. 

• Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 

1. Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten 
2. Rapport fra Kiwa – Periodisk revisjon 
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