
Miljø/klima i anskaffelser og innkjøp. Hvem 
bestemmer i praksis? Og, vet de at de bestemmer? 

En praktisk gjennomgang av hva som står i veien for 
at beslutninger gjennomføres og utilsiktede 
konsekvenser av gode ideer.

Trude Ertresvåg, truert@sykehusinnkjop.no / 90805839

Miljøansvarlig 

Sykehusinnkjøp HF
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Hva er det vi måles på?

Rammebetingelser



Rammebetingelser: 
I Oppdragsdokument 2017 fra RHFene er miljø og etikk to av fire eksempler trukket frem på gevinster

Sykehusinnkjøp er etablert for å oppnå bedre innkjøpsbetingelser og levere mer kostnadseffektive tjenester enn helseforetakene vil 
klare hver for seg. Sykehusinnkjøp skal ha et tett og nært samarbeid med helseforetakene og de regionale helseforetakene, og 
være deres innkjøpsfaglige samarbeidspartner. 
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I påfølgende oppdragsdokument – 2018 til 2021 – spesifiseres gjentakende områder
kostnadseffektivitet, produktivitet, leveransesikkerhet og innovasjon – miljø og klima nevnes ikke

2018 2020

2019

2021



Egen strategi? Gevinstrealisering på tid, kategoriplaner, avtaledekning, innovative anskaffelser, 
økonomisk gevinst. Samfunnsansvar nevnt i bisetning + egen side som ikke reflekteres i øvrig tekst 
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«Kvantifiserbare kvalitets- og 
prosessgevinster er gevinster 
som lar seg estimere i målbare 
størrelser og dermed kan 
innarbeides i 
budsjettplanlegging»
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Kvantifiserbare mål og resultater

Veisperringer  

Miljø og klima



Statistikk på bruk av miljømerker og utfasing av helse- og miljøskadelige stoffer i produkter, med klare 
og lettfattelige indikatorer, vil identifisere kvantifiserbare gevinster for helseforetakene innen miljø. 

Baseline MFV medio september, deretter KIR, MTU og LAB.
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Betalingsvillighet

• First mover-kostnad 
(lavere volum gir økt 
produksjonskostnad 
per enhet som gir 
høyere pris) 

• Utprøving av nye 
produkter kan 
innebære 
prisdifferanse til 
avtaleproduktet 
(avdelingen må 
kunne forklare 
merkostnad til 
budsjett)

Aksept hos fag

• Bekvemmelighet m/ 
kjente produkter og 
byttekostnad vs. 
merverdi med nytt 
produkt

• Vidt skjønn favner 
vidt, «føles stivere», 
selv når kvaliteten er 
mer enn god

• Utprøving via 
produktråd i 
avtaleperiode (i 
anskaffelser på 
aktuelle produkter)

• Størrelse på(MFV-) 
prosedyrepakker / 
hva åpnes i op. (mye 
ubrukt) 

Føringer

• Mål / indikatorer fra 
RHFene (i prosess)

• Miljøpolicy inn i 
kategoristrategier 
(kategorisjef ++ / 
produktråd / miljø), 
men i mellomtiden: 

• Invitasjon til 
innkjøpssjef på HF 
om 
prosjektdeltakere 
med beskrevet 
ønsket kompetanse

• Kravspesifikasjon 
sendes til 
lev.marked på 
høring, deretter 
innkjøpssjefer for 
godkjenning 
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Gevinstrealisering på 
linje m/ tid, avtale-
dekning, økonomi osb. 
Status på HF?

Hvor representativ? > Produktrådenes rolle og 
rutiner(HSØ 4 år++). Kategoristrategier? 
Insentiver på avd.nivå for tid/budsjett?

Deltakelse i 
anskaffelser?
Samarbeid med 
innkjøpssjef lokalt 



26. oktober 2020
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«Med mindre det er bra for sykehusøkonomien, kan vi […] neppe vente at helseforetakene vil ta noen førende rolle i 
å nå nullutslipp. Hvem kan da ta initiativet for å få på plass en samlet plan for nullutslipp fra den norske 
helsesektoren? […] 

Når selv klesprodusenter og rederinæring tar ansvar og lanserer ambisiøse planer om nullutslipp i egen bransje, må 
vi også kunne klare det. Helsevesenet kan ikke fortsette å være en trussel mot folkehelsen.»

- redaktør Are Brean



En samlet plan for nullutslipp i spesialisthelsetjenesten? #racetozero

NHS skal være klimanøytral innen 2040. Den detaljerte planen gjennomgår alle helsevesenets aktiviteter, deres klimautslipp og hvordan disse gradvis 
kan reduseres i årene som kommer. Tiltakene spenner vidt, fra færre pasientreiser til mindre bruk av fossile brennstoffer og forbruksmateriell. 

Innen 2045 skal også alle underleverandører være klimanøytrale.
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Medisinsk 
engangsutstyr

Medisinsk 
flergangsutstyr

Sterilisering 
(etylenoksid)

Besparelser

Produktdesign (deler 
som må steriliseres) 

Det å kaste en slik 
etter bruk, blir fort 

dyrt

Tilsvarer 
bekvemmelighet hos 

ansatte / tidsbruk

Metode for å 
redusere infeksjoner?
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Eksempel: Glidende overgang fra flergangs- til engangsutstyr? 



Første omfattende LCA-studie på miljøkostnad med «reprocessed» engangsutstyr sml med 
engangsutstyr som «take-make-dispose»
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