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Ledelsens gjennomgåelse - Miljøstyringssystem 2016  
 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold (SØ) er miljøsertifisert etter ISO 14001-standard. Miljøstyringssystemet skal, i 
henhold til ISO 14001, gjennomgås med planlagte mellomrom for å sikre at det fortløpende er 
velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. Ledelsens gjennomgåelse (LGG) ble utført i SØs ledermøte 
01.03.2016, med følgende hovedkonklusjon: Miljøstyringssystemet, som i stor grad er integrert i 
sykehusets eksisterende systemer, fungerer hensiktsmessig.  

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar ledelsens gjennomgåelse i miljøstyringssystemet per 31.12.2015 til orientering. 
  
 
Sarpsborg, den 07.03.2016 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  LGG Miljøstyringssystem  
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Sykehuset Østfold (SØ) er miljøsertifisert etter ISO 14001-standard.  
 
Miljøstyringssystemet fungerer hensiktsmessig. Miljøarbeidet fortsetter i tråd med vedtatte 
endringer og plan for gjennomføring av tiltak. På grunnlag av vedlagt dokument side 13, vil 
følgende deler av styringssystemet bli revidert:  

• Mål og målperiode  
• Grundig gjennomgang av SØs miljøaspekter    

 

2. Faktabeskrivelse 
 
LGG for miljøstyringssystemet ble gjennomført i SØs ledermøte 01.03.2016, med status for hele 
foregående år. Følgende ble besluttet:  

• Miljøstyringssystemet, som i stor grad er integrert i sykehusets eksisterende systemer, 
fungerer hensiktsmessig. 

• Mål og målperiode: Egne mål er utarbeidet for 2016. Neste målperiode blir 2017-2019 
(basisår: 2016). 

• Miljøpolitikken er velegnet, og SØ fortsetter med denne også i 2016. 
• Miljøaspektene skal gjennomgås årlig, med en grundig gjennomgang hvert tredje år, neste 

gang i 2016. Grundig gjennomgang utsettes til 2017 for å kunne ha 2016 som basisår.    
 
For øvrig vises det til vedlegget «LGG Miljøstyringssystem». Her presenteres de ulike elementene i 
SØs miljøstyringssystem, som i henhold til ISO 14001 skal være inkludert i foretakets ledelsens 
gjennomgåelse.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
LGG er et verktøy i prosessen for å sikre styring av Sykehuset Østfolds miljøarbeid i henhold til ISO 
14001 og avdekke områder i miljøstyringssystemet som bør forbedres.  
 
På grunn av ibruktakelse av nytt østfoldsykehus Kalnes har måloppnåelse vært utfordrende. 2015 
var et unormalt driftsår, og 2015-tall må derfor vurderes nøye før de kan benyttes for 
sammenligning av oppnådde årsresultater. Endringer besluttet i LGG i SØs ledermøte er 
justeringer for å ha 2016 som basisår i ny målperiode 2017-2019.   
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