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Miljø- og klimaforum:
Klimaregnskap 2021  
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Spesialisthelsetjenestens miljømål 2022-2030 
Innen 2030 redusere Co2e-utslipp med 40 prosent

Langsiktig mål: Klimanøytralt innen 2045 



• 2020 er det tredje året det fremstilles et felles 
klimaregnskap for spesialisthelsetjenesten. Det er utviklet 
en felles webportal for klimaregnskapet der hvert enkelt 
helseforetak registrerer eget forbruk. De regionale 
helseforetakene er ansvarlige for å kontrollere 
rapporteringen. Spesialisthelsetjenestens klimaregnskap 
omfatter fire hovedkategorier: energiforbruk, transport av 
ansatte, transport av pasienter og forbruk av gasser.

• Pandemien har i 2020 gitt noen positive konsekvenser for 
klima og miljø. Det mest åpenbare er reduksjon av CO2-
utslipp som en følge av redusert reisevirksomhet for 
ansatte og pasienter. Totalt utslipp på grunn av ikke utførte 
flyreiser blant ansatte ble redusert med 10 000 tonn CO2 
fra 2019 til 2020. 

• Klimaregnskapet for 2020 viser en samlet reduksjon på 37 
273,84 tonn CO2-utslipp fra 2019 til 2020. Til 
sammenligning er det årlige utslippet fra St. Olavs hospital 
30 475 tonn CO2.

Statsbudsjettet 



• Scope 3 vil ikke innlemmes i 
Spesialisthelsetjenestens 
klimaregnskap for 2021. 

• Sykehusinnkjøp HF skal bidra til at de 
regionale helseforetakene og 
helseforetakene oppnår en 
karbonnøytral verdikjede innen 2045.

• For å nå målet om utslippsreduksjon, 
skal Sykehusinnkjøp HF i 2022 etablere 
nåsituasjonen (baseline) for 
klimagassutslipp (GHG-utslipp 
i scope 3) for spesialisthelsetjenesten 
og legge frem en plan for 
utslippsreduserende tiltak som skal 
godkjennes av styret og eiere.

Scope 1, scope 2 og scope 3 



Klimaregnskap 2021 
• Frister: 
• Rapporteringsfrist per HF 7. 

februar 2022. 
• Uke 6 kvalitetskontroll.
• Uke 7 produksjon av grafer. 
• Uke 8 ferdigstille rapport for 

samfunnsansvar 2021. 

• 4. gang det fremstilles felles 
klimaregnskap. 

• Rapporteres i webportal: 
rapportering.sykehusbygg.no 

• Gjennomgang av skjema innen 
15.11. Innspill til forbedringer 
av skjema? Send per e-post til 
signe.hveem@helse-sorost.no



Verktøy for beregning av utslipp  



• Helse Sør-Øst ansvarlig for 
2021 – rapporten. 

• Tilpasse mal til felles klima- og 
miljømål. 

• Behandles i alle HF-styrer. 

• Frist for å levere saker:
• 20. desember 

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 
2021




