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Risiko for skader til bygg eiendom og infrastruktur, og forstyrelser til 

sykehusdrift knyttet til klimaendringer og ekstremvær 

 

Spesialisthelsetjenesten, som er under statlig eierskap, er pliktet av eierskapsmeldingen, som bl.a. i 

innledningen sier, «Staten forventer blant annet at selskapene har en overordnet plan for 

bærekraftig verdiskaping. En slik plan forutsetter at selskapet forstår dets drivere for verdiskaping på 

lang sikt. Dette er vesentlig i lys av aktuelle samfunnsendringer. Et eksempel er klimaendringer og 

påfølgende risiko og muligheter som selskapene må håndtere.» 

I 2020 oppdrag og bestilling til helseforetakene krever Helse Sør-Øst, som en oppfølging av 

eierskapsmeldingen at, «Helseforetaket bes om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med 

anerkjente metoder for å identifiser og håndtere risikoen foretakets virksomhet påfører samfunn, 

mennesker, miljø og klima». 

Ekstremvær og andre virkninger av klimaendringer kan forårsake skader til spesialisthelsetjenestens 

eiendom og infrastruktur, med risiko for økonomiske tap for samfunnet, og driftsforstyrrelser med 

virkninger på pasientsikkerhet.  Manglende forebygging av fysiske skader til eiendom og infrastruktur 

vil i tillegg føre til økte klima- og miljøbelastninger ved ombygging. 

Riksrevisjonen publisert 3. mars i år rapporten, Undersøkelse av myndighetenes arbeid med 

klimatilpasning av bebyggelse og infrastruktur. Rapporten slår fast følgende: 

 Klimaendringene gir økt risiko for naturfarer som flom, skred, stormflo og kvikkleireskred. 

 I 2013 fikk Norge et nasjonalt mål om å tilpasse samfunnet til klimaendringene med 

stortingsmeldingen «Klimatilpasning i Norge». 

 Meldingen sier at klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, forstå 

konsekvensene og iverksette tiltak for enten å hindre skade eller å utnytte muligheter 

endringene kan innebære. 

 I lys av de betydelige konsekvensene klimaendringene vil ha, vurderer Riksrevisjonen det som 

alvorlig at myndighetene ikke har sikret seg tilstrekkelig oversikt og iverksatt nødvendige 

tiltak for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Dette kan føre til unødvendig 

høye kostnader for samfunnet og kan også få konsekvenser for innbyggernes sikkerhet 

En begrenset undersøkelse om kartlegging av risiko knyttet til klimaendring, og klimatilpasning i 4 

helseforetak i Helse Sør-Øst, ga et bilde som stemmer godt med Riksrevisjonens rapport. Mer om 

undersøkelsen er tilgjengelig ved henvendelse til Sunnaas sykehus HF. 

Revisjonen vil tidsmessig passe godt med Norges forpliktelser i forbindelse med HODs undertegning 

av COP26 Helseprogram, som inkluderer en forpliktelse til å arbeide med vurdering av 

klimaendringsrisiko og klimatilpasning. 

 

Miljøleder David Vernon Brasfield  

SUNHF August 2022 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20192020/id2678758/
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2021-2022/undersokelse-av-myndighetenes-arbeid-med-klimatilpasning-av-bebyggelse-og-infrastruktur/
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2021-2022/undersokelse-av-myndighetenes-arbeid-med-klimatilpasning-av-bebyggelse-og-infrastruktur/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-lanserer-klimaforpliktelser-pa-helsefeltet/id2885909/

