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Sykehuset Østfold HFs miljøarbeid og spesialisthelsetjenestens rapport for 
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Gjennomgang av: 

 spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 

 miljømål i Sykehuset Østfold for perioden 2022-2025/2030 

 status lokale miljømål 

 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar saken til orientering.  
 
 
 
Sarpsborg, den 19.09.22 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  1. Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Styret anbefales å ta saken til orientering.  
 

2. Faktabeskrivelse 

Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten er gjeldende for alle helseforetak i 
Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst, Helse Vest og de felleseide selskapene. Her settes 
det krav til at Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar (vedlegg 1) behandles årlig i de 
ulike styrene.  
 

Rapporten omhandler i stor grad klima og miljø, men også menneskerettigheter, arbeidstaker-
rettigheter og antikorrupsjon er inkludert. 
 

I tillegg til beskrivelse av miljømål og klimaregnskap, er en stor del av spesialisthelsetjenestens 
rapport for samfunnsansvar viet ulike miljøtiltak i helseforetakene. Dette kan benyttes som en 
idebank med miljøtiltak som kan være til inspirasjon for andre foretak.  
 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, og 
regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene.  
 

Høsten 2021 vedtok de fire helseregionene felles klima- og miljømål for spesialisthelsetjenesten. 
Hovedmålet for perioden 2022-2030 er at spesialisthelsetjenesten skal redusere CO2e-utslippet 
med 40 prosent. Det er også utarbeidet syv delmål for samme periode, jf. figur 1, og måloppnåelse 
skal utarbeides årlig. 
 
Figur 1: Spesialisthelsetjenestens klima og miljømål 2022-2030 
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Disse målene kommer i tillegg til lokale mål i helseforetakene. Sykehuset Østfold har egne 
miljømål for perioden 2022-2025, hvor hovedmålet er å redusere CO2e-utslippet med 25 prosent. 
Det er også utarbeidet lokale delmål innen områdene energi, transport og gasser:  
 

Lokale miljømål 2022-2025 (basisår 2019) 
Hovedmål: Sykehuset skal innen 2025 redusere sitt CO2e-utslipp med 25 prosent. 
 

Delmål:  
1. Energi    Sykehuset skal redusere energiforbruket med 1 prosent årlig og innføre    

                      gjenvinningskraft 
 

2. Transport     Innen 2025 skal:  
    -25 prosent av sykehusets leasede biler være elbiler 
    -60 prosent av drosjer for pasientreiser være elbiler 
    -40 prosent av egne biler brukt i pasientreiser vil være elbiler 
 

3. Gasser   Sykehuset skal minimere CO2e-utslippet fra bruk av lystgass og anestesigasser,  
                      hensyntatt optimal pasientbehandling 

 

De lokale målene skal følges opp hvert tertial. Måloppnåelse for hovedmålet per 31.juli er 
reduksjon i CO2e-utslippet på 47 prosent. Denne måloppnåelsen skyldes i hovedsak innføring av 
gjenvinningskraft, som har et null-utslipp. Avtaler om kjøp av gjenvinningskraft skjer sentralt. Det 
er derfor viktig at sykehuset også vurderer andre tiltak for å redusere CO2e-utslippet.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Spesialisthelsetjenesten skal bidra til å stoppe klimaendringene og innen 2030 skal sykehusene ha 
redusert direkte utslipp fra egen drift med 40 prosent. Målene er forankret i FNs bærekraftsmål. 
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar tar for seg blant annet felles klimaregnskap 
og klima- og miljømål. Det beskrives også en rekke miljøtiltak som sykehusene har gjennomført.  
Rapporten viser hvor viktig samarbeid på tvers er for å nå disse målene.  
 
 


