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AGENDA 



 
1. BAKGRUNN OG FORMÅL 
 
• Sykehuset Østfold er sertifisert etter miljøledelsesstandarden  

ISO 14001 
 

• Sertifiseringen ble opprettholdt etter resertifisering i henhold til 
revidert standard ISO 14001:2015 i august 2017 

 
• Gjennomgangen etter kravene i ISO 14001 skal blant annet vise: 
      - organisasjonens miljøprestasjon 
      - måloppnåelse 
      - muligheter for forbedringer 
      - samsvar i forhold til myndighetskrav og egne krav 
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2. MILJØPOLITIKK 2017-2019 

Vi i Sykehuset Østfold skal ta samfunnsansvar og redusere 
miljøpåvirkning og CO2-utslipp fra sykehusdrift i samarbeid med 
medarbeidere og eksterne interessenter 
 
Dette oppnår vi gjennom å:  
• nå sykehusets miljømål 
• overholde lover, forskrifter og andre krav 
• kontinuerlig forbedre miljøledelsessystemet 
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3. RESSURSER OG ANSVAR 
Den øverste ledelsen skal vise lederskap og forpliktelse med hensyn  
til ledelsessystemet for miljø. Ansvaret for miljøarbeidet skal ligge 
 i linjen.  
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Presisering av ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Identifiserte vesentlige miljøaspekter er: 
• Transport 
• Generering av avfall 
• Energiforbruk  
 
Det foreligger miljømål på foretaksnivå for alle de vesentlige 
miljøaspektene 
 
 

 

 

4. VESENTLIGE MILJØASPEKTER 
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5.1 MILJØPRESTASJON TRANSPORT 

Mål 2017-2019  
Vi skal årlig redusere tjenestereiser med egen bil med 5 % kjørte kilometere  
 
Måloppnåelse 2017 
 Reduksjon antall kjørte kilometere på tjenestereiser med egen bil: -10 %      
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Vurdering av mål 
• Målet omfatter kun ansattes egne biler. Sykehusets leasede biler er ikke  
    inkludert 
• Målet bidrar derfor ikke til færre tjenestereiser med sykehusets leasede biler  
• Målet bidrar ikke til overgang til mer miljøvennlige biler 
 
Målet for transport revideres derfor for perioden 2018-2019: 
 
Vi skal årlig redusere forbrukt mengde drivstoff (diesel/bensin) med 3 % 
Dette gjelder både Sykehuset Østfolds biler (unntatt ambulanser) og ansattes   
egne biler brukt i tjeneste. 
 
 
 

 

 

5.1 MILJØPRESTASJON TRANSPORT (forts.) 
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5.2 MILJØPRESTASJON AVFALL 

Mål 2017-2019   
Vi skal årlig redusere total avfallsmengde i forhold til produksjonskoeffisient 
(produksjonsvolum) med 2 % 
 
 
Måloppnåelse 2017 
 Økning i total avfallsmengde/produksjonskoeffisient: +3,2 % 
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Vurdering av mål 
• Økning/reduksjon i prod.volum gir en økning/reduksjon i målparameter 
• Målparameteren varierer veldig og er lite egnet til formålet 
 
Total mengde avfall økte i 2016, noe som bla. skyldes mer smittefarlig avfall.  
Målet for avfall revideres derfor for perioden 2018-2019: 
 
Vi skal årlig redusere forbruket av emballasje for smittefarlig avfall med 10 % 
• Dette gjelder plastbeholdere (50/60 liter) og pappesker for risikoavfall 

5.2 MILJØPRESTASJON AVFALL (forts.) 
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5.3 MILJØPRESTASJON ENERGI 

Mål 2017-2019  
Vi skal årlig redusere energiforbruket med 1 %  
• gjelder Kalnes sykehus, Moss sykehus og Haldenklinikken 

 
Måloppnåelse 2017 
 Reduksjon i energiforbruket: -1,28 %        
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6. KLIMAREGNSKAP 
 
• Sykehusets klimaregnskap utarbeides årlig  
• Sykehusets totale CO2 utslipp fra obligatorisk registrering ble redusert med 

9% fra 2016 til 2017  
Dette skyldes i hovedsak reduksjon i energiforbruket på grunn av tomme 
lokaler og salg av energikrevende bygg 
 

Utdrag av sykehusets klimaregnskap 2016 og 2017: 
 
 

CO2 kilde Utslipp 2016, 
tonn CO2 

Utslipp 2017, 
tonn CO2 

Aggregater 1 29 

Ambulanser 716 755 

Ansattes kjøring med egne biler i tjeneste 233 205 

Eide eller leasede kjøretøy 197 204 

Fyring (fyringsolje) 170 121 

Lystgass 1 040 564 

El (elkjele, fast elkraft, fjernkjøling, fjernvarme) 11 399 10 630 

Flyreiser 99 87 
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7.1 INTERNE REVISJONER 
 
• 10 ytre miljø interne revisjoner er gjennomført iht plan i 2017 
• Resultat: 6 avvik 
• Positivt: avfallssortering, god kunnskap om enhetens ytre miljø påvirkning,  
    god kunnskap til EK systemet 
• Avvik: HMS-handlingsplan, sikkerhetsdataark i stoffregisteret 
 
 
7.2 YTRE MILJØ AVVIK 
 
• 14 ytre miljø avvik i Synergi (ekskl.avvik fra intern revisjoner) innen: 
    - Kildesortering (11) 
    - Kjemikaliebehandling (3) 
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8. INTERESSEPARTER 
 

Eksterne henvendelser 
• Det var ikke registrert eksterne henvendelser (inkludert klager) i Synergi i 
   forbindelse med ytre miljø  
 
Interne henvendelser 
• Det er økende antall henvendelser for bistand til korrekt kildesortering, ytre  
   miljø mål og tiltak i HMS-handlingsplan, miljøkrav i anbudsdokumenter etc.   

 
Endringer 
• Det er ikke registrert endringer i behov hos og forventninger fra  
   interesseparter 
 
 
9. SAMSVARSVURDERING 
 

Enkelte avvik fra lovkrav og andre krav er funnet.  
Disse er lagt inn som avvik i Synergi 
 
  14 



10. ENDREDE FORUTSETNINGER 

• Revidert miljøledelsesstandard ISO 14001: 
    Sykehuset Østfold har implementert kravene i revidert  
    standard, og ble høsten 2017 resertifisert etter ISO 14001:2015 
 
• Det var i perioden ikke identifisert endringer i lovkrav som 
   omhandler ytre miljø 
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11.1 STATUS FORBEDRINGSTILTAK FRA LGG 2017 
Nr. Tiltak Ansvarlig Status 

1 Sikre at Sykehuset Østfold blir 
resertifisert i henhold til revidert 
standard ISO 14001:2015 

Direktør 
FM 

Sykehuset Østfold ble resertifisert høsten 2017 

2 Utarbeide kommunikasjonsplan 
med kampanjer og 
holdningsskapende tiltak 

Direktør 
FM 

Kommunikasjonsplan for miljøledelsessystemet er 
utarbeidet 

3 Utrede miljøvennlig bilpark i 
Sykehuset Østfold 

Direktør 
FM 

Arbeid pågår. Ladestasjoner og biltyper vurderes 

4 Redusere energiforbruk via 
energimerking  og lokale tiltak  

Direktør 
FM 

Energiattest er utarbeidet for Sykehuset Østfold Moss,  
Haldenklinikken og enkelte mindre bygg. 
Lokale energitiltak vurderes i månedlige møter for 
energiledelse, og gjennomføres fortløpende.   

5 Aktivt miljøpåvirke i regionale og 
nasjonale anskaffelser 
 

Direktør 
FM 
 

Sykehusinnkjøp setter krav til miljø i anskaffelsene. 
Sykehuset Østfold deltar med representant i 
anskaffelsesprosjekter. 
Sykehuset Østfold deltar i prosjektet Grønn Kjemi, 
som arbeider for redusert bruk/innkjøp av miljøfarlige 
kjemikalier 

6 Bidra til at alle enheter har lokale 
ytre miljømål og tilhørende tiltak i  
HMS-handlingsplan 

Direktør 
FM 
 

Status: 94 % av alle enheter har aktiv HMS 
handlingsplan (ytre miljø mål/tiltak inngår i 
minstekravet)   16 



11.2 FORBEDRINGSTILTAK 2018  

Nr. Tiltak Ansvarlig Frist 

1 Utarbeide minst ett holdningsskapende 
tiltak innen ytre miljø 

Direktør FM 31.12.2018 

2 Prioritere veiledning, bistand og oppfølging 
til enheter med størst behov i ytre miljø-
arbeidet  

Direktør FM 31.12.2018 

3 Redusere energiforbruk via lokale tiltak  
(videreført fra 2016) 

Direktør FM 31.12.2018 

4 Bytte ut 5 dieselbiler med hybridbiler hvert 
år (sykehuset har totalt 90 leasingbiler) 

Direktør FM 31.12.2018 

5 Identifisere tiltak for å redusere mengde 
smittefarlig avfall 

Direktør FM 31.12.2018 

6 Legge ut månedlig status for energiforbruk 
og avfall på Grønt Sykehus-området på 
intranett 

Direktør FM 
 

31.12.2018 
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12. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VEDTAK FRA LEDELSENS 
   GJENNOMGANG I SØ LEDERMØTE 13.03.2018 

• Miljøledelsessystemet, som i stor grad er integrert i sykehusets  
   eksisterende systemer, fungerer hensiktsmessig  
 
• Miljøpolitikken er velegnet og videreføres uten endringer 
 
• Det er tilstrekkelige ressurser for miljøarbeidet, og ansvarsstrukturen 
   anses som velegnet. Dette videreføres derfor uten endringer 
 
• Status miljømål for 2017 tas til orientering 
    Reviderte mål for transport og avfall godkjennes 
    Mål for energi videreføres uten endringer 
 
• Foreslåtte forbedringstiltak gjennomføres 
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