Overordnet miljømål og handlingsplan 2019- 2021
Helsefremmende miljømål:
Vi skal redusere bruken av helse- og miljøfarlige kjemikalier
Ressurs- og klimaeffektive mål:
- redusere sykehusets energiforbruk
- øke kildesorteringen av avfall
- redusere sykehusinfeksjoner
- bevissthet på miljøpåvirkning i virksomheten
1.

Vi skal fase ut miljøskadelige stoffer etter restriksjonslisten bestemt av HSØ

Miljøeffekt: Redusert bruk av helse – og miljøskadelige stoffer gir mindre forurensning og minsker faren for helseskader
Delmål:




Oversikt over stoffer i de ulike kriteriegruppene fra
restriksjonslisten fra HSØ, med særlig fokus på kriteriegruppe 2
og 3.
Delta i nettverk Grønn kjemi



Substituere produkter etter anbefaling fra

Tiltak:

Ansvarlig for
utførelse:
Kvalitetsrådgiver,
renholdsleder og
miljøkontakter

Resultatmåling:
Oversikt i ECO online

Frist for
utført/kommentarer:









Samarbeide med BHT og Grønn Kjemi
Der hvor det lar seg gjøre, erstatte produkter med
stoffer i kriteriegruppe 2 og 3 med godkjente produkter.
Utarbeide en renholdsplan for produksjonskjøkken med
vurdering av kjemikaliebehov og rengjøringsmetoder
Teknisk avdeling skal utarbeide en retningslinje for
innkjøp av produkter (ledd i utfasing av ytterligere
kjemikalier)
Opplæring av ansatte i håndtering av kjemikalier
(lovpålagt)
Bli fri for all bruk av palmeolje og palmeoljeholdige
produkter

2. Redusere energiforbruket med ytterligere 5 %
Miljøeffekt: Redusere bruk av naturressurser og redusere CO2 utslipp
Delmål:
 Opprettholde system for oppfølging av energiforbruk
Tiltak:
 Registrere forbruk i Lydia
 Fasaderehabilitering / bytte av vinduer, etter isolering - første
fase påstartet våren 2018 og fortsetter 2019
 Omstilling våren 2019, slå sammen sengepostene

Ansvarlig for
utførelse:
Teknisk leder

Resultatmåling:
Måleresultater
tilgjengelig

3. Redusere andel restavfall med 10 % og matavfall med 5%
Miljøeffekt: Redusert restavfall gir redusert CO2 utslipp. Økt kildesortering gir økt materialgjenvinning og produksjon av biodrivstoff.
Delmål:
 Standardisert løsning for avfallssortering er implementert ved
alle avdelinger
 Avfallsprosedyre er implementert og følges i alle avdelinger

Ansvarlig for
utførelse:
Teknisk leder
Alle ledere

Resultatmåling:
Andel restavfall er
redusert med 10 %
Andel matavfall er
redusert med 5 %

Frist for
utført/kommentarer:

Tiltak:
 Miljøkontaktene i avdelingene følger opp kildesortering i sin
avdeling
 Miljøhåndbok og avfall prosedyre er obligatorisk i
introduksjonskurs for nytilsatte x2 pr. år
 Porsjonsberegninger følges opp, redusere vareutvalget i
kantine/kjøkken, kvalitetssikre bestillinger fra sengepostene
 Fokus må meldekultur, miljøavvik
 Flere sorteringsstasjoner
 Bevisstgjøring hos ansatte

4. Minst 15% av maten som serveres ved sykehuset skal være kortreiset, levert fra lokale produsenter
Miljøeffekt : Redusert CO2 utslipp, mulig reduksjon av matsvinn, mindre emballasje
Tiltak:
 Kontakte lokale leverandører/ produsenter for eventuelt avtaler
 Profilere sykehusets profil på nettsidene

Ansvarlig for
utførelsen:
Leder for kjøkken

Resultatmåling:

Frist for
utført/kommentarer:

5. Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 3%
Miljøeffekt: Mindre antibiotika bruk, redusert avfall og bruk av ressurser
Antibiotika resistens er en av de største helsetruslene i verden
Delmål:
Ansvarlig for
utførelse:
 Oppdaterer og implementere infeksjonskontrollprogrammet
Oversykepleier og
 Gjenopprette hygieneutvalg ved sykehuset
kvalitetsrådgiver
 Sykepleier i etterutdanning smittevern



Tiltak:






Insidensregistrering av alle ortopediske operasjoner
Øye? Koder i DIPS knyttet til infeksjon

Resultatmåling:
Nasjonal Prevalens og
insidensregistrering av
NFB (pålagt)
Insidensregistrering av
alle ortopediske
operasjoner

Frist for
utført/kommentarer:

E-læringskurs smittevern som en del av opplæringen av ansatte
Opplæring i basale smittevernstiltak og kontaktsmitte
Jobbe kontinuerlig for å redusere komplikasjoner og infeksjoner
Gjennomføre de nasjonale prevalensundersøkelsene hvert år
Implementere innsatsområdet kateterrelaterte UVI

6. Fokus på miljøpåvirkning ved organisasjonsendringer/ ulike prosjekter/ innkjøp
Miljøeffekt: Bevissthet i forhold til miljøpåvirkning. Beregne miljøgevinster og dokumentere miljøprestasjoner
Delmål:
 Miljøkrav legges inn som et vurderingskriteriet ved endring av
tjenestetilbud og i konkurransegrunnlag ved oppdrag /
leveranser / anskaffelser

Ansvarlig for
utførelse:
Direktøren og alle
lederne

Resultatmåling:

Frist for
utført/kommentarer:



Leverandør skal så langt som mulig kunne dokumentere relevant
miljøkompetanse (ISO-sertifisering eller tilsvarende
miljøledelsessystem) Krav stilles der dette er relevant for
tjenesten som skal kjøpes

Tiltak:
 Miljøhensyn ved igangsetting av prosjekter
 Miljøfokus og miljøgevinster skal inn i prosjektbeskrivelse og
mandat
 Miljøhensyn skal inn i kravspesifikasjoner
 Miljøfokuset skal tydeliggjøres i vernerunder og HMS-plan

7. Redusere forbruk av toner
Miljøeffekt: Redusere avfall, avgir kjemikalier, som har negativ miljøpåvirkning
Delmål:
 Redusere antall skriver på sykehuset
Tiltak:
 Få oversikt over antall skrivere i bruk
 Gjennomgang av antall skrivere og se på mulighet for sambruk,
eventuelt kombinert med kopimaskin og sikkerprint
 Kun en skriver/kopimaskin skal benyttes som fargeskriver
 Innkjøp av toner legges til en ansvarlig

