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ORIENTERINGSSAK: SYKEHUSAPOTEKENE HF’S ARBEID MED KLIMA- OG MILJØ  
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Gjennomgangen tas til etterretning.  
 
 
 
Oslo, 21. september 2022 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

Bakgrunn for saken er at det i Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten 
(vedlegg 1) står at spesialisthelsetjenestens årlige rapport for samfunnsansvar skal 
behandles i styrene i helseforetakene. Framover vil også klima og miljø ifølge rammeverket 
være et årlig tema i oppfølgingsmøtet i 2. tertial mellom ledelsen i hvert helseforetak og det 
regionale helseforetaket.  
 

2. Hovedpunkter 
Det er besluttet at Sykehusapotekene HF skal videreføre ekstern sertifisering i hht. 
miljøstandarden ISO 14001: 2015. Revisor i KIWA signaliserte allerede i fjor at det forventes 
ved miljørevisjonen som ble gjennomført 7. og 8. september i år at foretaket har vurdert FNs 
bærekraftsmål og satt miljømål i forhold til disse. FN har etablert 17 bærekraftsmål med 
konkrete delmål og tilhørende måleindikatorer. Flere av dem er relevante for 
sykehusapotekene.  
 
SAHF skal også bidra til at målene som de regionale helseforetakene har besluttet i felles 
Klima- og miljømål nås for spesialisthelsetjenesten 2022-2030 og Rammeverk for miljø og 
bærekraft i spesialisthelsetjenesten (vedlegg 1). 
 
Det er gjort en gjennomgang i Sykehusapotekene HF av FNs klimamål og de føringene som er 
gitt fra Helse Sør-Øst RHF til klima- og miljømål. Muligheter og bidrag fra Sykehusapotekene 
HF til å nå målene er diskutert med kvalitetslederne i sykehusapotekene. Det er innhentet 
innspill fra fagsjefene på hovedkontoret. Saken har vært oppe i ledergruppemøtet i mars og 
mai. Overordnede klima- og miljømål for Sykehusapotekene HF ble besluttet i 
ledergruppemøtet 24.05.2022 (vedlegg 2). Alle sykehusapotekene har dessuten lokale klima- 
og miljømål, ut ifra de lokale utfordringene som de har og mulighetsrom.  
 
De vesentligste miljøaspektene for Sykehusapotekene HF ut i fra de miljøkartleggingene som 
er gjort, er lagt til grunn for målene:  
 

• Varetransport inn/ ut av apotekene  
• Tjenestereiser 
• Transport av ansatte til/ fra arbeidssted 
• Kjemikalieforbruk i produksjonsavdelingene 
• Rådgivning til kunder knyttet til f.eks. bruk av antibiotika, returordning for 

legemidler 
• Bruk av kjølerom med F-gass 
• Transport- og sekundæremballasje 
• Avfall (legemiddelavfall) 

 
Sykehusapotekene HF bidrar inn til klimaregnskapet for Helse-Sør-Øst, tall for 
elektrisitetsforbruk på hovedkontoret, antall km reist med egen bil i tjeneste og flyreiser i 
tjeneste. Klimaregnskap for helseforetakene inngår i årlig rapport for samfunnsansvar for 
helseforetakene i Norge (vedlegg 3). Denne rapporten distribueres internt i foretaket. 
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Administrerende direktør redegjorde for Sykehusapotekene HF sitt klima- og miljøarbeid for 
Helse Sør-Øst RHF den 04.05.2022. En tilsvarende redegjørelse vil legges fram på styremøtet. 
 
Saken vil bli presentert i styremøtet (vedlegg 4) 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør anbefaler at orienteringen tas til etterretning.  
 
 
 

3 Vedlegg: 
 

Vedlegg 1: Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten  
Vedlegg 2: Sykehusapotekene HF klima og miljømål 2022-2030  
Vedlegg 3: Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021 
Vedlegg 4: Presentasjon som gjennomgås i styremøtet 


