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Klima- og miljø i SAHF



3.3 Klima og miljø 
• De regionale helseforetakene har vedtatt felles klima- og miljømål 

med indikatorer i spesialisthelsetjenesten. Som hovedmål skal 
spesialisthelsetjenesten innen 2030 redusere (direkte) utslipp av 
CO2-ekvivalenter (CO2e) med 40 pst. Det langsiktige målet er 
klimanøytral drift av spesialisthelsetjenesten innen 2045.

• Helseforetaket skal: 
• dokumentere årlig status i arbeidet med å nå felles klima og miljømål for 

spesialisthelsetjenesten 

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

Langsiktig mål: Klimanøytralt innen 2045 
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Innen 2030 redusere CO2e-utslipp med 40 prosent
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Miljøsertifisering SAHF
• SAHF har vært miljøsertifisert 

iht ISO 14001 siden desember 
2014 og viderefører ekstern 
sertifisering

Ingen avvik eller merknader 
de tre siste årene

Positivt for sykehusapotekene 
sitt omdømme



Vesentlige miljøaspekter SAHF

• Rådgivning til kunder knyttet 
til f.eks. bruk av antibiotika, 
returordning for legemidler

• Bruk av kjølerom med F-gass
• Transport- og 

sekundæremballasje
• Avfall (legemiddelavfall)

• Varetransport inn/ ut av 
apotekene 

• Tjenestereiser
• Transport av ansatte til/ fra 

arbeidssted
• Kjemikalieforbruk i 

produksjonsavdelingene



• SAHF har gjennomgått FNs klimamål og de føringene som er gitt 
fra Helse Sør-Øst RHF 

• Muligheter og bidrag fra SAHF til å nå målene er diskutert med 
kvalitetsledere og fagsjefer i SAHF

• Vurderinger og forslag er oppsummert og diskutert i ledermøtet i 
SAHF 22.03.2022 (LG-sak 22-34) 

• Saken ble tatt opp igjen i ledermøte 24.05.2022 (LG-sak 22-52)
• Det er initiert et samarbeid med de andre sykehusapotek-

foretakene for å identifisere gode, målbare miljømål, møte planlagt 
i august i år

Hvilke klima- og miljømål er relevante for SAHF? 
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Klima- og miljømål med relevans for SAHF

Innen 2030 redusere CO2e-utslipp med 40 prosent
Langsiktig mål: Klimanøytralt innen 2045 



Klima- og miljømål for SAHF



• Økt andel budbiltjenester med elbil (apotek)
• Økt andel digitale opplæringstilbud for ansatte (hovedkontorets tilbud, evaluere resultat/ effekt)
• Vektlegge eller påvirke høyere miljøfaktor ved anbudskonkurranser 
• Være mer bevisste ved utlevering av mengde legemidler på resept som utleveres til kunder per gang i 

Publikum (mindre kassasjon, men kan ikke kvantifiseres)
• Informere kunder i Publikum om mulighet for retur av legemidler til apotek (f.eks. bruke trykk på 

plastposer)
• Redusere kassasjon av legemidler ved å ha riktige basislister på sykehusenheter med ASL (måle f.eks. 

andelen basislister som er oppdatert siste 12 mnd)
• Øke bruken av ASL (ASL på flest mulig poster ved sykehuset)
• Redusere antall feilproduksjoner og kassasjon som følge av dette (måle økonomi og ikke antall?) 
• Velge flergangsprodukter framfor engangsprodukter så lenge krav til hygiene og funksjon opprettholdes
• Øke bevisstheten om lagerføring og oppfølging av lagerbeholdning i apotek (måle antall kasserte 

pakninger)
• Sikre god rullering av beredskapslagre for å redusere kassasjon 
• Gjenbruke IT-utstyr, innlevere mobiltelefoner ol. 

Eksempler på andre muligheter og bidrag fra SAHF



2022-2023: Eksempler
• Tilrettelegge for lukket legemiddelsløyfe ved å øke tilgjengeligheten og bruken av endoser. (Vi er 

leveransedyktige på endoser. Alle sykehus når en dekningsgrad for endoser fra Skien på ca 40% i løpet 
av 2022). 

• Bidra inn i prosjektet «Bestillings- og støttesystem for produksjon av tilsetninger» i HSØ. (Beslutning 
om gjennomføring av prosjekt blir tatt i HSØ). 

• Konsept for lukket legemiddelsløyfe for tilsetningsproduksjon er utredet og konsept besluttet 
(inkluderer hvilke (ett eller flere) system som skal benyttes for ordinering, produksjon og 
administrering). 

2021-2022: Eksempler
• Innføre mikrofiber der dette er mulig. Utarbeide nye arbeidsprosesser og prosedyrer for vask i 

produksjonsrom. (Implementert ny prosess). 
• Gjennomføre tiltak i henhold til CMS regionale handlingsplan og budsjett. Håndtere konsekvenser av 

innføring av regional programvare, bl a organisering av regional drift av CMS i SAHF samt kontakt med 
myndigheter. Implementere utfall av juridisk avklaring knyttet til at regional fagforvaltning av CMS er 
lagt til enhet som ikke har tilvirkertillatelse. Sikre godt felles samarbeid ved bruk av CMS lokalt på 
sykehusapotek og HF. Oppfølging av gevinstrealisering. 

Mål/ tiltak i SAHFs handlingsplan med positiv 
innvirkning på ytre miljø



Resultater fra Forbedringsundersøkelsen i SAHF i 2021

Denne 
parameteren 
ønsker vi økt til 
minst 90% innen 
2030



Oppfølging av ytre miljøavvik i SAHF
Eksempler «rene» miljøavvik:
• Søl ved produksjon, håndtering og 

intern/ ekstern transport av legemidler
• Sorteringsbøtte til EE-avfall ble borte 

og apoteket måtte kjøpe ny 
• Apotek har ikke sortering av 

nitropreparat og aerosoler før 
destruksjon 

• Åndedrettsvern i søl-settene er utgått 
på dato

Eksempler indirekte miljøavvik:
• Kassasjon av legemidler
• Ekstra/ unødvendig transport

• 660 ytre miljørelaterte avvik av 
totalt 3738 registrerte avvik i 
2021

• 11 «rene» ytre miljøavvik i 
2021

God avvikshåndtering sikrer 
forbedringer



• Bruk av mikrofiberkluter ved rengjøring i produksjonsrom, ikke 
lenger bruk av kjemikalier (innført/ under innføring i apotekene 
med produksjon)

• Færre feilproduksjoner og legemidler som blir destruert, etter 
innføring av CMS (ikke kvantifisert)

• Økt bruk av ASL i sykehusene, men kan økes ytterligere (mindre 
mengder legemidler går ut på holdbarhet, ikke kvantifisert)

• Økt bruk av digitale møter og opplæring (ikke kvantifisert)
• Økt veiledning av riktig legemiddelbruk (medisinstart og 

inhalasjonsveiledning, ikke kvantifisert)
• Bidratt til redusert bruk av antibiotika (informasjon, statistikk)

Positive resultater i SAHF 



• Finne gode, overordnede mål som er lett å kvantifisere, og som 
betyr noe positivt for ytre miljø

Utfordringer i SAHF 



• Alle våre sykehusapotek har lokale miljømål

Lokale mål 
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