Overordnet miljømål og handlingsplan 2016 - 2017
Helsefremmende miljømål:
Vi skal redusere bruken av helse- og miljøfarlige kjemikalier
Ressurs- og klimaeffektive mål:
Vi skal redusere sykehusets CO2 utslipp ved å:
- redusere sykehusets energiforbruk
- øke kildesorteringen av avfall
- redusere sykehusets papirforbruk
- redusere tjenestetransporten
1.

Vi skal redusere antall kjemikalier til 150 produkter

Miljøeffekt: Redusert utslipp av helse – og miljøskadelige stoffer gir mindre forurensning av vann og grunn.
Delmål:
 Holde oversikt i Eco online over alle helse- og miljøfarlige
kjemikalier ved Betanien Hospital.



Erstatte helse- og miljøskadelige produkter med svanemerkede
produkter

Ansvarlig for
utførelse:
Oversykepleier,
renholdsleder
og
miljøkontakter

Resultatmåling:
Følge opp og skaffe oversikt over alle helse- og
miljøfarlige kjemikalier i Eco online ved Betanien
Hospital.
Helse- og miljøfarlige kjemikalier er substituert og
byttet ut med mer helse- og miljøvennlige
alternativer.

Tiltak:





Utnevnt ansvarlig for innkjøp av kjemikalier
Registrere alle kjemikalier i Eco-online
Substitusjonsvurdere 10 % av helse- og miljøfarlige kjemikalier
Samordne innkjøp av kjemikalier
Fjerne unødvendige produkter

2. Oversikt over energiforbruket
Miljøeffekt: Redusere bruk av naturressurser og redusere CO2 utslipp
Delmål:
 Oversiktlig system for oppfølging av energiforbruk
Tiltak:
 Ta ut rapporter på energiforbruk hver mnd.
 Registrere forbruk i Lydia?

Ansvarlig for
utførelse:
Teknisk leder

Resultatmåling:
Måleresultater tilgjengelig

3. Redusere andel restavfall med 10 % og matavfall med 30 % innen 2017.
Miljøeffekt: Redusert restavfall og matavfall gir redusert CO2 utslipp. Økt kildesortering gir økt materialgjenvinning.
Delmål:
 Standardisert løsning for avfallssortering er implementert ved
alle avdelinger
 Avfallsprosedyre er implementert og følges i alle avdelinger
Tiltak:
 Fjerne unødvendig plastbestikk i kantine
 Informasjonskampanje for riktig sortering av avfall
 Implementering av revidert avfallsprosedyre
 Utplassering av utstyr for kildesortering
 Fjerne lokale makuleringsmaskiner
 Gjennomgang av porsjonsberegninger, redusere vareutvalg i

Ansvarlig for
utførelse:
Teknisk leder
Alle ledere

Resultatmåling:
Andel restavfall er redusert med 10 %
Andel matavfall er redusert med 30 %

kantine/kjøkken, kvalitetssikre bestillinger fra sengepostene

4. Vi skal ha redusert sykehusets bruk av kopipapir med 10 % innen 2017.
Miljøeffekt: Mindre bruk av papir gir redusert forbruk av naturressurser. Redusert bruk av tonere gir redusert CO 2 utslipp
Delmål:
 Forbruk av kopipapir og tonerkassetter er redusert 10 %
 Skaffe til veie oversikt over antall skrivere og lokasjoner
Tiltak:
 Holdningsarbeid for redusert utskrift av papir
 Kartlegge behov for skrivere i alle kontor

Ansvarlig for
utførelse:
Alle ledere
IT ansvarlig

Resultatmåling:
Innkjøp papir redusert med 10 %
Oversikt over antall skrivere

5. Sykehusets Co2 utslipp er redusert gjennom redusert leveranse og tjenestetransport.
Miljøeffekt: Mindre transport gir redusert CO2 utslipp.
Delmål:
 Legemiddelleveranser skal som hovedregel foregå ved ordinære
leveringer fra Sykehusapoteket
 Transport av blodprøver skal som hovedregel foregå med
ordinær leveranser til STHF.
Tiltak:





Samordne varebestillinger
Samordne transporter til STHF (pasienter og leveranser)
Økt bruk av Lync-møter
Oppfordre til “bilfri ukedag” - holdningskampanje

Ansvarlig for
utførelse:
Alle ledere

Resultatmåling:
Reduksjon i taxiutgifter knyttet til transport til STHF
Redusert CO2 regnskap

