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Administrerende direktørs vedtak

1. Miljøledelsessystemet, som i stor grad er integrert i sykehusets 
eksisterende systemer, fungerer hensiktsmessig. 

2. Det er tilstrekkelige ressurser for miljøarbeidet, og ansvarsstrukturen
anses som velegnet. Dette videreføres derfor uten endringer.

3. Måloppnåelse og klimaregnskap for 2020 tas til orientering. 
Det overordnede miljømålet på 1% reduksjon i utslipp av tonn CO2-
ekvivalenter ble nådd med god margin, da oppnådd reduksjon ble 4,7%. 
Klimaregnskapet for sykehuset viser at pandemien, i tillegg til en varm 
vinter, hadde påvirkning på måloppnåelse.

4. Foreslått revidering av delmål for pasientreiser gjennomføres. 
Miljøpolitikken og resterende miljømål videreføres. 

5. Foreslåtte forbedringstiltak i 2021 gjennomføres.



Agenda

• Miljøpolitikk
• Klimaregnskap og måloppnåelse
• Interne revisjoner og miljøavvik
• Forbedringstiltak 2021



Miljøpolitikk 2020-2023

Sykehuset Østfold skal ta samfunnsansvar og redusere negativ 
miljøpåvirkning fra sykehusdrift i samarbeid med medarbeidere og 
eksterne interessenter

Dette oppnås gjennom å: 
• nå sykehusets miljømål for utslipp av tonn CO2 ekv.
• overholde lover, forskrifter og andre krav
• kontinuerlig forbedre miljøledelsessystemet



Klimaregnskap Sykehuset Østfold 2020 (utdrag)
CO2 kilde Utslipp 2020 

tonn CO2 
ekv.

Endring 
fra 2019
tonn CO2 

ekv.

Endring
%

Kommentarer til utslipp 2020

Virkelig 
energi-
forbruk 

El. kjel + el. kjel med 
opprinnelsesgaranti

90 + 26 -450 -80 Generelt: milde vintermåneder i 2020.

Omlegging til biobrensel reduserte bruk av 
diesel/fyringsolje.
Andre større tiltak som har bidratt til reduksjon i utslipp: 
forbedret styring av varmekabler på ventilasjon 
inntaksrister og trykkluftprosesser på Kalnes. 

Fast elkraft 6 863 -505 -7

Fjernvarme 1 397 -147 -10

Fjernkjøling 591 -25 -4

Diesel/fyringsolje 45 -28 -38

Pasient-
transport

Ambulanser 763 -84 -10 Pandemien førte til færre ambulanseoppdrag. Nedgang i 
oppdragsmengde genererte også færre kjørte km.

Reiser med rekv.: 
drosje/buss/ hvite 
biler/dagbiler

1 431 +85 +6 Redusert samkjøring.

Egen bil 1 540 -267 -15 Redusert belegg høsten 2020.
Økt bruk av video- og telefonkonsultasjoner.

Fly 52 -27 -34 Pandemi-effekt

Ansatte 
transport

Sykehusets eide eller leasede
kjøretøy

194 -24 -11 Flere nye hybridbiler og el. biler. Økende interesse for 
miljøvennlige biler til sykehuset.   

Bruk av egne biler i tjeneste 145 -75 -34 Økt bruk av digitale møter og hjemmekontor

Fly 22 -85 -79 Pandemi-effekt

Medisins
ke gasser

Desfluran 289 -96 -25 Det er økt fokus på anestesigassers miljøpåvirkning i 
operasjonsavdelingene Moss/Kalnes, og det er allerede 
tatt flere grep. Operasjonsavdelingen Moss hadde 
opplæring i 2020, og opplæring av anestesisykepleierne på 
Kalnes er planlagt i mars. 

Isofluran 15

Sevofluran 15 +2 +15

Lystgass 802 +126 +19 Økning skyldes i hovedsak innkjøpt mengde (lite lager 
1.1.2020, stort lager 31.12.2020)

Totalt CO2 ekv.utslipp fra sykehuset 14 334 -1 548 -10 Små utslipp er ikke inkludert
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Måloppnåelse

Overordnet miljømål – CO2 ekv.utslipp
Sykehusets CO2 ekv.-utslipp skal reduseres med 1% årlig (basisår 2019).
Dette gjelder:
• Energiforbruk (virkelig forbruk Kalnes sykehus, Moss sykehus, St. Josephs og

Åsebråten 
• Pasientreiser med rekvisisjon (buss og taxi)
• Ansattes bruk av egen bil til og fra jobb

Måloppnåelse 2020:
Reduksjon i CO2 ekv.-utslipp: 4,7%



Energiforbruk pr behandlet pasient* – utvikling over tid

* Behandlet pasient er summen av døgnopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner innen somatikk 



Delmål 1 - Energi 
Vi skal redusere energiforbruket med 1% årlig (temperaturkorrigert forbruk
for Kalnes sykehus, Moss sykehus, St. Josephs og Åsebråten). 

Måloppnåelse 2020:
Reduksjon i temperaturkorrigert forbruk: 0,76%     

Vurdering / kommentar:
• Størst bidrag til reduksjon er forbedret styring av varmekabler på ventilasjon 

inntaksrister på Kalnes. 
• I tillegg har det blant annet vært fokus på trykkluftprosesser og termiske 

varmekretser. 
• Mild vinter bidro til at det virkelige energiforbruket ble redusert med 5,7%.



Delmål 2 – Transport, samkjøring pasientreiser 
Vi skal øke samkjøringsgrad med 21 % fra 1,45 til 1,75 i 2023 for pasientreiser 
med rekvisisjon (buss og taxi).
2020: +10 %, 2021: +4%, 2022: +4 %, 2023: +3 %.

Måloppnåelse 2020:
Økning i samkjøringsgrad: 9,7%

Vurdering: 
• Oppnådd samkjøringsgrad ligger så vidt under målet. Pasientreiser SØ har 

fulgt FHIs anbefalinger om samkjøring av pasienter, dvs. 1 pasient pr. taxi i
perioden mars - juli og deretter maks 2 pasienter samtidig i en taxi. 

• Busser og dagbiler har også hatt restriksjoner i antall pasienter
(ca. 50% utnyttelse). 



Delmål 3 – Transport, reise med bil til og fra jobb 
Vi skal redusere antall reiser med egen bil til og fra jobb med 5 % årlig.

Måloppnåelse 2020:
Reduksjon i antall reiser med egen bil til og fra jobb: 1,8%

Vurdering: 
Pandemien har ført til endringer i medarbeidernes samkjøring og bruk av 
kollektive transportmidler. Våren 2021 planlegges det å starte opp en 
arbeidsgruppe for miljøtiltak, hvor tiltak for å bedre måloppnåelsen for miljø 
vil være et av arbeidsområdene. 



Reviderte miljømål 2021-2023

Overordnet miljømål – CO2e utslipp
Sykehusets CO2e-utslipp skal reduseres med 1% årlig. 
Dette gjelder:
• Energiforbruk (virkelig forbruk Kalnes sykehus, Moss sykehus, St. Josephs og Åsebråten) 
• Pasientreiser med rekvisisjon (buss og taxi)
• Ansattes bruk av egen bil til og fra jobb

Delmål 1 - Energi 
Vi skal redusere energiforbruket med 1% årlig (temperaturkorrigert forbruk). 

Delmål 2 (revidert) – Transport, pasientreiser med rekvisisjon 
Vi skal redusere antall kjørte km pr. rekvisisjon med 4,5% for pasientreiser med rekvisisjon 
(buss og taxi). 

Delmål 3 – Transport, reise med bil til og fra jobb 
Vi skal redusere antall reiser med egen bil til og fra jobb med 5 % årlig.



Interne revisjoner og miljøavvik

Interne revisjoner

Miljøledelsessystemet er integrert i sykehusets helhetlige HMS interne revisjoner.

På grunn av koronapandemien, ble det kun gjennomført en HMS intern revisjon i 
perioden (Senter for laboratoriemedisin). 
Sykehuset vurderer digital gjennomføring i 2021.  

Positive funn:
• Enheten har integrert HMS i sin daglige drift
• Enheten har et godt innarbeidet og helhetlig system for HMS

Miljøavvik:
• Ingen



Miljøavvik i Synergi

Antall ytre miljøavvik rapportert i 2020: 21

Antall avvik  Hendelse Korrigerende tiltak

10 Kjemikaliehåndtering 
(feil pakking av interne prøver)

• Bevisstgjøring, opplæring, presisering av rutiner
• Fokus på interne tiltak for sikker håndtering av 

prøvene

7 Kjemikaliehåndtering 
(feil pakking av prøver fra legekontorer)

• Bevisstgjøring, informasjon til legekontorene
• Oppfølging ved gjentagelse

1 Kjemikaliehåndtering
(feil kjemikalie ble sendt i avløp)

• Bevisstgjøring, opplæring, info om at 
databladene skal følges ved avhending 

2 Energiforbruk 
(åpne porter i Servicegården)

• Bevisstgjøring, informasjon, forbedring av 
rutiner

1 Kildesortering
(dårlig merking av smittefarlig avfall)

• Bevisstgjøring, informasjon om rutiner for 
merking



Forbedringstiltak 2021

Pandemien skaper uforutsigbarhet når det gjelder gjennomføring av miljøtiltak i 2021. 
Nr. Tiltak Ansvarlig Frist

1 Gjennomføre miljøtiltak i regi av 
Arbeidsgruppe grønt sykehus med bl.a. 
fokus på sykehusets vesentlige 
miljøaspekter 

Direktør FM Når sykehuset er tilbake i grønn 
beredskap, vil det bli opprettet 
en arbeidsgruppe hvor 
miljøtiltak vurderes 
fortløpende.  

2 Bedre planlegging og ruteoppfølging av 
pasientreiser med rekvisisjon 

Direktør FM 31.12.2021

3 Energioptimalisering av tekniske 
installasjoner

Direktør FM 31.12.2021

4 Pasientmat i fremtiden, med fokus på
• bærekraft
• kortreist mat
• reduksjon av matavfall
• økt bruk av plantebasert mat 

(derav reduksjon av kjøtt/fisk)

Direktør FM 31.03.2022
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