
Kommentarer og spørsmål under møtet 
 

• Antatt størrelse av de scope 3 utslippene bør nevnes i rapporten, f.eks. "Scope 3 utgjør ca. 
75-80 % av klimafotavtrykket til spesialisthelsetjenesten." 
 
Fint å få tidlig oversikt over hvilke tall hentes inn sentralt, og hvilke må hentes lokalt på 
HFene – Info blir sendt ut 
 

• Vil scope 3 komme inn i verktøyet for beregning av utslipp, etter hvert? – Vurderes 
 

• Foreslår at 2022 rapport for samfunnsansvar inkluderer en side om innspill fra og arbeid 
gjort av Legenes klimaaksjon og Grønt Helsevesen 

• Hvordan estimeres f.eks tjenestereiser med egen bil? - tjenestereiser med egen bil 
registreres i våre regnskap gjennom reiseregning  
 

• Foreslår en felles tiltaksdatabase hvor enkelte tiltak i HFene som oppnår vesentlige 
resultater ift. nasjonale klima- og miljømål kan profileres og hvor info kan gjøres 
tilgjengelig for alle. 
 

• Til målet om produkter UTEN miljøskadelige utslipp, er CO2 inkludert? I så fall kutter vi 
scope 3 med 75 % innen 2030! 

• Klimaendringer og hvordan bygg og infrastruktur er forberedt på dette, har dere vurdert 
på ta inn dette 
 

• Hadde vært supert hvis vi kunne fått felles nyhetssaker mtp målene i felles 
kommunikajsonsplan. Feks en sak på sammenheng mellom helse og klimaendringer.   

 

• Setter pris på Jens Erik sitt spørsmål om klimatilpasning. Vi har et forslag om det til 
vurdering i HSØ, med mulighet for å henge oss på et Europeisk prosjekt 

• Når vil Delstrategien bli implementert/vedtatt? Den setter ambisiøse mål for å redusere 
energibehov og produsere egen grønn energi. Den vil i så fall bli styrende for en rekke 
sykehusprosjekter i tidligfase – strategien vedtas før jul 2021 og implementeres fra og 
med 2022 
 

• Hvordan vil taksonomien kunne påvirke nye sykehusprosjekter? 
 

• Spørsmål til Tormod - kan vi forvente en større grad med klimamerking av produkter som 
følge av EU kravene? Vil vi da kunne flette klimatall fra innkjøp inne i et Scope 3 
klimaregnskap? 

• Trude: et mål er også at ledelse og de som godkjenner nye innkjøp f.eks. har vurderinger 
om klima og miljøpåvirkning langt fremme i pannebrasken  
 

• Har dere tatt dette inn i innkjøpsavtaler? da i forhold til å kjøpe brukte møbler mot at man 
har "monopolavtaler" på innkjøp fra en leverandør  
 



o I den nyeste nasjonale møbelanskaffelsen er det lagt inn punkt om at det er tillat 
kjøpe brukte møbler utenom avtalen. Merete Sunde - du kan kanskje legge inn 
den nøyaktige ordlyden i avtalen?  
 

o Rammeavtale på møbeler; «Brukte møbler er ikke omfattet av avtalen. Kunden 
forbeholder seg retten til å kjøpe brukte møbler ved gjennomføring av separate 
anskaffelser når det er hensiktsmessig for Kunden. Det vil kunne inngås egne avtaler 
for brukte møbler.»  
 

• Burde Loopfront vere knytta til meir enn berre VV? Om ein har ein større pool å ta av, så 
får ein større utvalg. Eller er VV stor nok og har godt nok utvalg? 
 

• Takk Kristi! Det er inspirerende arbeid som mange av oss burde kopiere. Loopfront har 
mye funksjonalitet. Er det alternative løsninger, f.eks. som kunne komme i Plania eller 
andre FDV verktøy? 

 


