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• Over tid har vi sett i miljøfag-gruppa at vi har relativt like utfordringer, like mål og like prosedyrer
• Vi har samarbeidet godt i miljøarbeidet og delt, lånt og stjålet.. Også da fra de andre helseforetakene
• Det ble derfor lagt fram som sak fra den regionale klima og miljøfaggruppa at vi ville utarbeide et felles 

miljøstyringssystem for Helse Nord – da også med felles miljøstrategi
• Overgang til felles miljøstyringssystem ble vedtatt direktørmøtet for Helse Nord i 2020 og i 

oppdragsdokument 2021 fikk UNN i oppdrag med å lede arbeidet med å utarbeide felles miljøstrategi 
og miljøstyringssystem

Felles miljøstyringssystem for Helse nord



Arbeidet er gjennomført som prosjekt.
Bengt Dahl (Miljørådgiver Eiendomsavdelingen) UNN har vært prosjektleder og har sammen med Andreas Ertesvåg (avdelingsleder HMS)
Finnmarkssykehuset, Sverre Andre Sittlinger (rådgiver, Kvalitet avdeling for kvalitet og ehelse) Nordlandssykehuset og Lars Alvar Mickelsen, 
(Seksjonsleder Eiendom og prosjekt ansvarlig) Helse Nord ført delstrategien i pennen. 
Styringsgruppe/prosjektgruppe har vært Regional faggruppe for klima og miljø Helse Nord og oppdragsgiver er Eierdirektør Hilde Rolandsen. 

Medlemmene i klima og miljøfaggruppa i Helse Nord:
• Andreas Ertesvåg 
• Bengt Dahl 
• Sverre Andre Sittlinger 
• Geir Johnny Karlsen Luftambulansetjenesten Rådgiver kvalitet og miljø 
• Ivar Leif Kvarsnes Helse Nord Ikt Seniorrådgiver stab 
• Cicilia Nicolaisen Sykehusapotek Nord Kontorleder 
• Marianne Sørensen SKDE Helse Nord Konsulent. 
• Odd Arve Horsdal Helgelandssykehuset Avdelingsleder 
• Jeanette Mikalsen Helse Nord Hovedverneombud 

• Det er i tillegg hentet inn bistand og bidrag fra fagpersoner i organisasjonene i Foretaksgruppen Helse Nord og fra spesialisthelsetjenesten forøvrig. 

Samarbeid



• Delstrategien for klima og miljø skal utdype og støtte den overordnede strategien til Helse Nord slik at vi 
når hovedmålet med å innen 2030 ha redusert Co2e utslipp med 40%, samt legge grunnlag for at 
foretakene i Helse Nord blir lavutslippssykehus innen 2050. Strategiperioden går frem til 2030.

• Delstrategien for klima og miljø skal også understøtte rammeverket for spesialisthelsetjenesten og 
ivareta Helse Nord sine særlige miljøsatsinger for målene til spesialisthelsetjenesten 

Delstrategi for Helse Nords overordnede kvalitetsstrategi



Planlegging og innføring

• Utkastet til delstrategi klima og miljø Helse Nord er ferdigstilt og ute på høring med frist på høringssvar 
til 29.10.21

• Arbeidet med felles miljøstyringssystem er påbegynt men ikke ferdigstilt 
• Det skal også utarbeides en felles e-læring for ytre miljø som skal understøtte de felles prosedyrene
• Omleggingen til felles systemer skal gjennomføres samtidig med overgangen til felles rammeverk for 

spesialisthelsetjenesten 2022
• Omleggingen vil bli gjennomført uavhengig av fortsatt ekstern sertifisering.



• Satsningsområder og mål i delstrategien er tilpasset og innrettet planlagt rammeverk for Felles 
nasjonale klima- og miljømål i spesialisthelsetjenesten. 

• Delstrategien samsvarer med områdene som foretaket allerede har i sitt miljøarbeid. Siden 
miljøstyringen blir felles for foretaksgruppen vil delstrategien være førende for alt miljøarbeid i Helse 
Nord, også i hvert enkelt helseforetak. 

Det er viktig å påpeke at dette er versjon 1. av klima og miljøstrategien
• Delstrategien vil påvirkes av felles og egne miljøaspektkartlegginger
• Utvikling i rammeverk og felles indikatorer
• Endring i kvalitetsstrategien for Helse Nord
• Nasjonale føringer
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