
Signe Hveem, Helse Sør-Øst RHF, 2.november 2022

Klimaregnskap i spesialisthelsetjenesten  



Helse Sør-Øst RHF er ett av fire regionale helseforetak som har 
ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Norge. 

Regionen omfatter Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark 
og Viken, med til sammen 3,1 millioner innbyggere.

Rundt 81 000 medarbeidere som arbeider cirka 65 000 årsverk. 

Helse Sør-Øst RHF eier elleve helseforetak og har langsiktige 
avtaler med fem private ideelle sykehus.

Helse Sør-Øst



Ett døgn i Helse Sør-Øst
• 15 341 pasienter behandles

• 1 974 nye henvisninger mottas

• 85 nye verdensborgere fødes

• 46 500 mennesker på jobb

• 218 bemannede ambulanser i beredskap

• 1 170 ambulanseoppdrag utføres 

• 49 700 kilometer i ambulanse

• 10 300 munnbind forbrukes

• 9 390 operasjonshansker

• 5 900 infusjonssett

• 1 255 operasjonsfrakker

• 219 millioner kroner i samlet kostnadsforbruk

Tall per 2019



• Rapportering på 
helseforetakenes forbruk av 
vann, energi og avfall

• Innsamling av data var 
forløpet til 
klimaregnskapsrapportering

2010: Miljørapport  



• DIFI (DFØ) utviklet en Excel-
mal for klimaregnskap som 
bygget på GHG-protokoll

• Helse Sør-Øst RHF 
videreutviklet DIFI-malen og 
tilpasset vår virksomhet 

2013: Klimaregnskap – pilotering   



• Egenutviklet webportal for 
registrering av forbruksdata 

• Hvert helseforetak har egen 
innlogging 

• Automatisk omregning av 
forbruksdata til CO2-utslipp 

• Gir god kontroll på historiske 
data 

• Enkelt å videreutvikle system

• Årlige kostnader webportal ca. 
30 000 kr

2015: Fra Excel til webportal 



• Helseforetakene i Helse Nord, Helse Midt-
Norge og Helse Vest innlemmes i 
klimaregskapsrapporteringen

• Klimaregnskapet omfatter:

• 26 helseforetak 

• 5 felleseide helseforetak 

• Suksessfaktor: eksisterende tverregionalt 
nettverk for miljørådgivere (31) 

2018: Utvider omfang 



• Historisk informasjon fra 
klimaregnskapet benyttes i 
arbeidet med å sette felles 
klimamål for 
spesialisthelsetjenesten.

2021: Felles klima- og miljømål 



Spesialisthelsetjenestens klima- og miljømål 2022-2030
Innen 2030 redusere CO2e-utslipp med 40 prosent

Langsiktig mål: Klimanøytralt innen 2045

Har du forslag til klima- og miljøtiltak?
Send e-post til: grontsykehus@helse-sorost.no



Spesialisthelsetjenestens klimaregnskap 

Innen 2030 
redusere 

CO2e-utslipp 
med 40 
prosent

Langsiktig mål: 
Klimanøytralt 

innen 2045 



• I sluttfasen med å ta i bruk Power BI Dashboard

2022: Dashboard i Power BI 



Pilotering av klimaregnskap 
i Excel (HSØ)

Webportal for 
klimaregnskaps-

rapportering (HSØ)

Helse Nord, Helse Midt-
Norge og Helse Vest tar 

innlemmes i 
klimaregnskapsrapportering

Helseregionene vedtar 
felles klima- og miljømål for 

en samlet 
spesialisthelsetjeneste 

Klimaregnskap i Power BI Dashboard

Klimaregnskapet utvides 
med indirekte utslipp/scope 

3

Utvikling i klimaregnskapsrapportering 

2013 20182015 2021 20232022



• Årlig forbruk av lystgass 
rapporteres i 
klimaregnskapet

• I 2018 ble det oppdaget 
to lystgasslekkasjer ved 
Oslo universitetssykehus 

• Lekkasjene ble oppdaget 
ved atypiske 
forbruksdata ved årlig 
rapportering i 
klimaregnskapet

Rapportering er kvalitetsarbeid  



• Data fra Sykehuset 
innlandets klimaregnskap 
inngikk som en del av 
evalueringskriterier for 
valg av beliggenhet for nytt 
sykehus

• CO2-utslipp fra 
energibehov ved 
eksisterende 
bygningsmasse

Nyttig styringsinformasjon 



Innsikt bidrar til endret praksis



14010,4 4240,7

Flyreiser ansatte Co2-utslipp tonn

2019 2020

2020

71 % færre 
flyreiser

Reduksjon:  
9 769,7 tCo2e

133 707 067 
NOK i 
besparelser til 
flybilletter

Flyreiser for ansatte i de fire helseregionene 
(117 000 årsverk)



- 9,5 % - 29 % - 40 %
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• Ulike klimaregnskap kan 
benytte ulike 
omregningsfaktorer

• Problematisk å 
sammenligne utslipp fra 
ulike klimaregnskap

• Behov for et statlig sett 
med omregningsfaktorer

Utfordringer: ønsker statlig sett med 
omregningsfaktorer 



Samlet klimaregnskap fremstilles i årsrapport 



Videreutvikling av klimaregnskapet 



Arbeidet med  
klimaregnskap og
krav til miljø og klima i anskaffelser

Sykehusinnkjøp HF

Avdelingsleder Grete T. Solli, 2022



Nøkkeltall

Ca. 1000 
anskaffelser

Ca. 37,5 
milliarder 

14 kategorier

03.11.2022 22

300 ansatte

Ca. 7000 
avtaler

27 
kontorsteder

(per 1. januar 2022)



Fire hovedområder

• Miljø og klima

• Arbeidslivskriminalitet og 
sosial dumping

• Etisk handel

• Antikorrupsjon og 
leverandørsamarbeid

Vå r t  a r b e i d  m e d  s a m f u n n s a n s v a r
Vårt oppdrag Vår strategi …oppnår vi gjennom

Sykehusinnkjøp HF er en betydelig aktør i 
norsk offentlig innkjøp og foretaket kan 
gjennom å sette krav til innovasjon, etikk og 
miljø i anskaffelsene bidra både til  
produktutvikling
og bærekraftig produksjon. 

Gjennom innkjøpsarbeidet skal Sykehusinnkjøp være 
en pådriver for  bærekraftige anskaffelser, samt legge til 
rette for en balanse i leverandørmarkedet og påse at 
lover og retningslinjer overholdes. 

• Internt utviklingsarbeid
• Risikokartlegginger/aktsomhetsvurdering
• Leverandørsamarbeid
• Krav i anskaffelser
• Oppfølging
• Kommunikasjon



Oppdrag 2022 (1)

• Sykehusinnkjøp HF skal bidra til at de regionale 
helseforetakene og helseforetakene oppnår en 
karbonnøytral verdikjede innen 2045. For å nå målet om 
utslippsreduksjon, skal Sykehusinnkjøp HF i 2022 etablere 
nåsituasjonen (baseline) for klimagassutslipp (GHG-
utslipp i scope 3) for spesialisthelsetjenesten og legge 
frem en plan for utslippsreduserende tiltak som skal 
godkjennes av styret og eiere. 

03.11.2022 24



Grunnlag i helseforetakene

Disse har tidligere utført scope 3 klimaregnskap: 
• Helse Bergen HF 
• Sunnaas sykehus HF 
• Universitetssykehuset i Tromsø

Fem helseforetak er medlem i organisasjonen «Klimapartnere»: 
– Nordlandssykehuset HF
– Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
– Sykehuset Telemark HF
– Sørlandet sykehus HF
– Helse Bergen HF
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Sykehusinnkjøp HFs plan for å løse oppdraget

Metodevalg:
• Spend for å vise «hot-spots» (top-down) 
• Aktivitetsbasert/utslipp på produktnivå (bottom-up)
• Kombinasjon av de to 

• Bruk av fakturaer inn til HF, ikke regnskapstall. Analyse i nytt spendverktøy. 
• Parallelt ønsker vi å utvikle en produktdatabase. Både med faktiske tall fra 

leverandører og utregninger. 

• Målet for Sykehusinnkjøp HF er ikke å finne nøyaktige tall for scope 3 i 
helseforetakene, men å finne ut hvordan man ved hjelp av anskaffelser kan minske 
klimafotavtrykket i scope 3. (Men til dette trenger vi nøyaktige tall for scope 3) 

03.11.2022 27



Oppdrag 2022 (2)

• Sykehusinnkjøp HF skal prioritere produkter med lavt karbonavtrykk og 
uten helse- og miljøskadelige kjemikalier, i tråd med regjeringens 
handlingsplan for sirkulær økonomi. Som landets største offentlige 
innkjøper, skal Sykehusinnkjøp HF sikre at anskaffelser støtter opp om 
anerkjente miljømerker og tar i bruk offentlige kriteriesett for å sikre 
standardisering i offentlig sektor. Dette skal gjøres i tett samarbeid med 
medisinskfaglige miljøer. 
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Lavt karbonavtrykkLavt karbonavtrykk Anerkjente miljømerkerAnerkjente miljømerker

Offentlige kriteriesettOffentlige kriteriesettFase ut helse- og miljøskadelige stofferFase ut helse- og miljøskadelige stoffer



Sykehusinnkjøp skal benytte type 1-miljømerker i anskaffelser 
hvor det er relevant

03.11.2022 29

Type 1- miljømerker, basert på ISO14024, har et livssyklusperspektiv og hjelper helseforetakene å sikre lavere 
klimautslipp og minimalt med forurensing og ressurssløsing. Kravene revideres jevnlig og har derfor  iboende 
miljøinnovasjon



Sirkulære anskaffelser – beste måten å få ned fotavtrykket

Stikkord
• Robusthet (falltest, temperaturtest etc.)
• Holdbare materialer
• Mulighet for reparasjon
• Tilgjengelige reservedeler
• Bruk av gjenvunnet eller 
gjenvinnbare materialer i produkt
og/eller emballasje
• Fase ut miljø- eller helseskadelige stoffer
• Energieffektivitet
• Mulighet for gjenbruk
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Utfordring
Noen ganger koster innovative produkter 
mer. Helseforetakenes miljø- og klimamål 
kan kollidere med helseforetakenes 
økonomiske mål.  

Viktig med god faktakunnskap og gode 
beregninger for at helseforetaket skal 
kunne ta kunnskapsbaserte avgjørelser. 

Scope 3 kan være til god hjelp for å kunne 
prioritere riktige områder. 
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Signe.hveem@helse-sorost.no

Grete.teigset.solli@sykehusinnkjop.no
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