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«Spesialisthelsetjenesten skal være ledende i sitt arbeid 
med miljø og bærekraft, og fremme god helse g jennom 
miljøvennlig drift.»   
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Formål  

Rammeverk for miljø- og bærekraft i spesialisthelsetjenesten skal bidra til å strukturere og 
samordne arbeidet med miljø- og bærekraft i helseforetakene for å fremme god helse og redusere 
klimautslipp gjennom miljøvennlig drift.  

Hensikten er å styrke innsatsen lokalt, regionalt og nasjonalt ved felles målområder, 
forankringsprosesser og aktiviteter.  

 

Ansvar og omfang  

Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten gjelder for helseforetakene i Helse 
Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst, Helse Vest og de felleseide selskapene. Det anbefales at 
de private ideelle sykehusene som regionene har avtaler med slutter seg til rammeverket. 

 

 

 

Helseforetaket er ansvarlig for at det arbeides systematisk med miljøledelse i linjeledelsen i 
henhold til kravene og systematikken i ISO 14001. Kravene og systematikken i ISO 14001 
standarden skal videreføres og integreres i ordinær virksomhetsstyring i helseforetakene. 
Miljørådgiver/koordinator følger årlig opp prosessene i miljøledelsessystemet. Helseforetakene er 
ansvarlig for at det er prioriteres tilstrekkelig ressurser til arbeidet med miljøledelse, og at det 
budsjetteres med midler til lokale miljø- og bærekraftstiltak.  
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For å ivareta og styrke lokal oppmerksomhet på tema, forventes det at helseforetakene utvider 
årlig rapportering på arbeid med miljø og bærekraft til eget styre i tråd med Regnskapsloven § 3-3 
c.  

På regionalt nivå vil miljø og bærekraft årlig være tema i andre tertial i oppfølgingsmøter mellom 
ledelsen i helseforetak og regionale helseforetak.  I oppfølgingsmøte vil det være naturlig å følge 
opp sentrale føringer, mål, utvikling i klimautslipp, funn fra fagrevisjoner, tilstrekkelige ressurser, 
sentrale prosjekter og eventuelle utfordringer. De regionale helseforetakene er ansvarlige for å 
utarbeide felles treårige revisjonsplaner for fagrevisjoner og felles sjekklister for systemrevisjon 
etter ISO 14001.  

Det interregionale samarbeidsutvalget for klima og miljø i spesialisthelsetjenesten «Grønt 
sykehus» skal legge til rette for samhandling på tvers av regionene. Samarbeidsutvalget skal årlig 
utarbeide Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar, arrangere Miljø- og klimakonferanse og Miljø- 
og klimaforum. Ved behov skal det arrangeres felles opplæring og kurs. Samarbeidsutvalget skal 
koordinere felles problemstillinger og utarbeide felles maler og vedlikeholde felles miljøpolicy. 
Bærekraftsmålene som felles målområder for spesialisthelsetjenesten skal være en del av 
aktivitetene nevnt ovenfor.  

 

Sentrale føringer og lovverk  

Helseforetakene skal etterleve lover og forskrifter og nasjonale føringer knyttet til miljø og 
bærekraft. Miljø og bærekraft er tema i sentrale styrende dokumenter og strategier på flere 
fagområder nasjonalt, regionalt og lokalt. For å ivareta en oppdatert oversikt over enhver tid 
gjeldene krav og målsetninger innenfor ulike fagområder i spesialisthelsetjenesten utarbeides det 
årlige regionale oversikter over sentrale føringer. De regionale helseforetakene er ansvarlige for å 
utarbeide og oppdatere oversiktene årlig. Se vedlegg. 

 
Felles policy  

Rammeverk for miljø og bærekraft skal støtte opp om felles policy for spesialisthelsetjenesten:  

Spesialisthelsetjenesten skal være ledende i sitt arbeid med miljø og bærekraft, og fremme god helse gjennom 
miljøvennlig drift.  

 

FNs bærekraftsmål  

Verdens årlige utslipp av klimagasser er om lag doblet fra 1970 til i dag, og beholdningen av slike gasser i 
atmosfæren har økt. Norge har ratifisert den internasjonale klimaavtalen fra Paris der formålet er å holde 
gjennomsnittlig temperaturøkning godt under 2 grader sammenliknet med førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense 
temperaturøkningen til 1,5 grader. For å understøtte det langsiktige temperaturmålet setter avtalen opp et 
kollektivt utslippsmål som sikter mot at økningen i de globale klimagassutslippene snarest mulig skal snus til en 
rask reduksjon, slik at det blir balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser i skog og hav i 
løpet av andre halvdel av dette århundret. (NOU 2018:17 klimarisiko og norsk økonomi)  

Gjennom FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen er det satt globale mål for en bærekraftig utvikling. 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56/KAPITTEL_3#%C2%A73-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56/KAPITTEL_3#%C2%A73-5
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stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til 
mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine 
behov. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, og regjeringen har forpliktet Norge til å 
arbeide for å nå målene. Spesialisthelsetjenesten visjon er å tilby gode og likeverdige helsetjenester 
til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og 
økonomi. Visjonen har samme mål som Bærekraftsmål nr. 3 God helse. Det er særlig åtte 
bærekraftsmål som er vesentlige for spesialisthelsetjenesten, og disse danner grunnlaget for 
målene i Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten.  

 

 

 

 

God helse og livskvalitet  
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle uansett alder er i tråd med 
spesialisthelsetjenestens visjon om gode og likeverdige helsetjenester til alle 
som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk 
bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidige klimaendringer vil medføre 
helseutfordringer ved et endret sykdomsbilde med mer smittsomme 
sykdommer. I tillegg er antibiotikaresistens en av de største helsetruslene i 
verden og økning av multiresistente bakterier fordrer større innsats i det enkelte 
helseforetak og sykehus. I Norge kan klimaendringene føre til mer flom og 
skred som vil kunne gi flere dødsfall og skader.  
 
 

 

Rent vann og gode sanitærforhold 
Delmål 6.3 viser til forbedring av vannkvalitet ved å redusere forurensning og 
begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer. Dette er et viktig 
miljøaspekt i sykehusdrift og ved produksjon av legemidler. Det er avgjørende 
at det stilles gode og relevante krav til fravær av uønskede kjemikalier og 
materialer i anskaffelser og at helseforetakene støtter opp om dette. Ut fra føre-
var prinsippet, skal helseforetakene aktivt arbeide for å fase ut farlige 
kjemikalier som enda ikke er regulert.  
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Ren energi for alle 
Delmål 7.2 viser til økning av andel fornybar energi i verdens samlede 
energiforbruk. Spesialisthelsetjenestens klimaregnskap for 2019 viser at 68 % av 
utslippene er knyttet til energiforbruk i helseforetakene. Det er behov for å øke 
andelen fornybar energi og egenproduksjon i helseforetakene.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
Delmål 8.4 trekker frem at det må arbeides for å oppheve koblingen mellom 
økonomisk vekst og miljøødeleggelser. Videre vises det i delmål 8.7 til 
avskaffing av barnearbeid, tvangsarbeid og moderne slaveri og 
menneskehandel, og i delmål 8.8 til at vi skal beskytte arbeiderrettigheter og 
fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder 
arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelig innvandrere, samt arbeidstakere i 
vanskelig arbeidsforhold. Statens eierutøvelse skal bidra til å nå statens mål som 
eier på en bærekraftig og ansvarlig måte. 
 
Innovasjon og infrastruktur  
Det utadvendte sykehus og spesialisthelsetjenester i hjemmet er sentrale 
begreper i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. I pasientens helsetjeneste er 
det et mål at sykehuset skal komme nærmere pasientene. Vi må skape det 
utadvendte sykehus. Spesialister på store sykehus skal bistå spesialister på 
mindre sykehus nærmere pasienten, spesialister fra sykehus skal jobbe sammen 
med kommunens helsepersonell på kommunale arenaer og sykehuset skal bistå 
pasienter i hjemmet eller ved hjelp av digitale løsninger.  

En fjerdedel av spesialisthelsetjenesten klimagassutslipp i 2019 er knyttet til 
transport av pasienter. Ny teknologi og bruk av videokonsultasjon i 
oppfølging av pasienter bidrar til redusert reisevirksomhet og forbruk av 
materiell i sykehus.  

  

 

Ansvarlig forbruk og produksjon 
Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre 
ressurser. I sykehus er det er stort forbruk av materiell og det er viktig å 
redusere unødig forbruk av ressurser, sikre gjenvinning og ombruk og redusere 
avfallsmengdene i alle deler av produkter og tjenestenes livssyklus. 
Spesialisthelsetjenesten har stor innkjøpsmakt og skal være en pådriver for 
miljøvennlig innkjøp.  
 
 

 

Stoppe klimaendringer 
Klimaet i Norge har endret seg betydelig det siste århundret og vil, som i 
verden for øvrig, endre seg fremover. Allerede i dag både måles og merkes 
klimaendringer, og årstemperaturen i Norge har økt med ca. 1 grad fra 1900. I 
store deler av landet har det blitt varmere somre, mer regn, høyere havnivå, 
mildere vintre og minkende isbreer. For sykehus vil det være spesielt viktig å 
identifisere klimarisiko og gjennomføre klimatilpasningstiltak ved behov. 
 
Spesialisthelsetjenesten skal bidra til å nå nasjonale målsetninger om å redusere 
utslipp for å stoppe klimaendringer. Helseforetakene rapporterer årlig forbruk 
og miljøaspekter i spesialisthelsetjenestens klimaregnskap. Årlig rapportering i 
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klimaregnskap bidrar til at helseforetakene overvåker utslipp i større grad enn 
tidligere. Dette gir positive gevinster ved bedre oversikt over forbruk og 
mulighet til å oppdage feil og lekkasjer. Klimaregnskapet publiseres årlig i 
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar.  
 
 

 

Samarbeid for å nå målene  
Sykehusdrift påvirker miljø og klima gjennom forbruk av varer og utstyr, 
transport, byggeaktivitet, drift av bygg, håndtering av legemidler og kjemikalier. 
For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det godt samarbeid lokalt, regionalt 
og nasjonalt. Både i spesialisthelsetjenesten og med andre aktører.  
 
Det interregionale samarbeidsutvalget for klima og miljø (Grønt sykehus) 
koordinerer aktivitet innenfor miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten. 
Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF er representert i samarbeidsutvalget. 
Det arrangeres årlig nasjonal Miljø- og klimakonferanse og det produseres årlig 
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar. Hver region koordinerer og leder 
regional miljøfaggruppe og det arrangeres Miljø- og klimaforum to ganger i året, 
som er en fellesarena for de fire regionale miljøfaggruppene. Innenfor 
spesifikke områder som kjemikalier og energi etableres det egne nettverk med 
representanter fra sykehusene. 
 
 
 

  
Lokale mål  

FNs bærekraftsmål er målområder for alle foretak i spesialisthelsetjenesten. Konkrete mål under 
hvert bærekraftsmål utarbeides lokalt av det enkelte helseforetak. Måloppnåelse lokalt rapporteres 
årlig i ledelsens gjennomgang. For å styrke lokal oppmerksomhet på arbeidet med miljø og 
bærekraft forventes det at helseforetakene rapportere resultater årlig til eget i styre i tråd med 
Regnskapsloven § 3-3 c. For å synliggjøre resultater på tvers og oppnå gevinster ved 
kunnskapsdeling, gjennomgås årlig måloppnåelse i de regionale miljøfaggruppene. 
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar vil årlig omtale helseforetakenes måloppnåelse 
knyttet til FNs bærekraftsmål. På sikt vil det i fellesskap utarbeides konkrete målsetninger med 
tilhørende miljøindikatorer.  

Klimaregnskap  

I 2018 ble et felles system for klimaregnskap tatt i bruk i spesialisthelsetjenesten. Klimaregnskapet 
omfatter helseforetak i de fire regionene, samt de felleseide selskapene. Foretakene rapporterer 
årlig miljøaspekter i en felles webportal som driftes av Sykehusbygg HF og Helse Sør-Øst RHF. 
Årlig klimaregnskap fremstilles i Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar. Klimaregnskapet 
omfatter utslipp knyttet til direkte drift; energiforbruk, forbruk av lystgass og kuldemedier (F-
gasser), transport av ansatte i tjenestereise og transport av pasienter. Klimaregnskapet omfatter 
ikke forbruksmateriell, legemidler og kjøp av tjenester som er vesentlige kilder til klimautslipp fra 
sykehus. Klimaregnskapet videreutvikles årlig og det er en ambisjon å tydeliggjøre forbruksbasert 
fotavtrykk på sikt. De regionale helseforetakene er ansvarlig for forbedring og utvikling av felles 
klimaregnskap for spesialisthelsetjenesten i samarbeid med relevante samarbeidspartnere.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-56/KAPITTEL_3#%C2%A73-5
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Årlig rapportering i klimaregnskap bidrar til at foretakene overvåker utslipp i større grad enn 
tidligere. Dette gir positive gevinster ved bedre oversikt over forbruk og muligheter til å oppdage 
feil og lekkasjer. Utvikling i helseforetakenes årlige klimautslipp inngår i ledelsens gjennomgang 
lokalt og vil diskuteres i oppfølgingsmøte mellom ledelsen i de regionale helseforetakene og 
helseforetakene.  

 

Miljøledelse - en integrert del av virksomhetsstyringen  

Et virkemiddel for å sikre kontinuerlig forbedring av arbeidet med miljø og bærekraft er å 
integrere miljøledelsessystemet i ordinær virksomhetsstyring. Og kontrollere at det arbeides 
systematisk og etter ISO 14001 standardens krav ved hjelp av internrevisjoner.  

PUKK-hjulet i ISO 14001 standarden følger de samme prinsippene som Demings 
forbedringssirkel i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren, ISO 
9001 kvalitetsledelse og Internkontrollforskriften HMS. Se tabell nedenfor. Helseforetakets 
miljøledelsessytem ISO 14001 skal integreres i virksomhetsstyringen knyttet til kvalitet og helse, 
miljø- og sikkerhet.  

 

 

 

Interne fagrevisjoner 

Det gjennomføres årlige interne fagrevisjoner i helseforetakene, og tema for fagrevisjonene 
knyttes opp til FNs bærekraftsmål, vesentlige miljøaspekter og sentrale føringer. De regionale 
helseforetakene utarbeider treårig regional revisjonsplan i samarbeid med helseforetakene. 
Helseforetakene innarbeider årlige fagrevisjoner miljø og bærekraft i lokale revisjonsplaner 
knyttet til kvalitet og helse, miljø og sikkerhet. Fagrevisjonene gjennomføres lokalt i 
helseforetaket av internrevisjon/kvalitet, miljørådgiver og aktuelle fagressurser. Oppfølging av 
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funn fra fagrevisjon inngår årlig i ledelsens gjennomgang lokalt. For å synliggjøre resultater på 
tvers og oppnå gevinster ved kunnskapsdeling, gjennomgås funn fra fagrevisjoner i 
helseforetakene årlig i de regionale miljøfaggruppene. Sentrale funn fra fagrevisjonene vil 
diskuteres i oppfølgingsmøte mellom ledelsen i de regionale helseforetakene og helseforetakene. I 
tillegg vil sentrale funn fra hver region og de felleseide selskapene omtales i Spesialisthelsetjenestens 
rapport for samfunnsansvar.   

Et eksempel på regionalt tema for fagrevisjon er kjemikalier og substitusjon som knyttes opp mot 
bærekraftsmål nr. 6 Rent vann og gode sanitærforhold. I en fagrevisjonen med dette tema vil det være 
naturlig å undersøke hvordan helseforetakene arbeider med å fase ut, eller redusere bruk av 
produkter og tjenester med helse- og miljøskadelige stoffer. Hvilke krav som stilles ved innkjøp 
av produkter, og om helseforetaket risikovurdere og monitorer utslipp fra sykehusdriften. 
Revisjonsteam vil bestå av miljørådgiver, kvalitet/revisjons rådgiver og kjemikalieansvarlig ved 
foretaket.  

Systemrevisjoner på tvers  

For å ivareta krav i ISO 14001 standarden og forbedre miljøledelsessystemet gjennomføres det 
systemrevisjoner på tvers av foretakene innad i regionene. Valg av helseforetak for gjensidige 
systemrevisjoner gjøres på bakgrunn av lokalisering, størrelse og aktivitet og samarbeidet har en 
varighet på tre år. Eksempelvis kan Sykehuset i Vestfold revidere Sykehuset i Telemark og 
motsatt. Miljørådgiverene/koordinatorene i helseforetakene planlegger og gjennomfører 
systemrevisjonene. Omfang av systemrevisjonen bør som et minimum omfatte ISO14001, 
samtidig som det på sikt vil være gunstig å utvide omfanget til å omfatte kvalitet og/eller HMS-
systemet. De regionale helseforetakene har ansvar for å utarbeide felles sjekklister til bruk i 
systemrevisjon. Oppfølging av funn fra systemrevisjon inngår årlig i ledelsens gjennomgang lokalt 
og følges opp i regional miljøfaggruppe.  

 

Evaluering  

Målet med Rammeverk for miljø og bærekraft er å arbeide hensiktsmessig med miljøledelse og 
styrke innsatsen på området i spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene evaluerer årlig om ønsket 
effekt er oppnådd. Felles evaluering legges frem for Samarbeidsutvalget for klima og miljø (Grønt 
sykehus).  

Rammeverk for miljø og bærekraft revideres etter tre år. Mindre justeringer og endringer gjøres 
årlig av Samarbeidsutvalget for klima og miljø (Grønt sykehus). 

Vedlegg:  

• Sentrale føringer – regional oversikt  

 

 

 

 

 


