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Dagens agenda
10:30 – Diverse info:
 Ny eierskapsmelding og åpenhetsloven (Brita Næss) 
 Nytt fra klimaregnskapet (Signe Hveem)
 Samfunnsansvarsrapporten, husk å melde inn saker (Venke Reiten)

11:00 – Handlingsplaner – noen eksempler: 
 Helse Førde (Hilde Elvebakk Hjelmeland)
 Sykehuset i Vestfold (Helle Akselsen)
 Helse Bergen (Kristin Patterson)
Diskusjon og kommentarer 

12:00 – Det nasjonale plastprosjektet – (Linda Eide)



Eierskapsmeldingen
Meld. St. 6
Et grønnere og mer 
aktivt statlig eierskap



Ansvarlig virksomhet

Å være ledende i arbeidet med ansvarlig virksomhet 
innebærer å opptre etisk forsvarlig og følge til enhver 
tid beste praksis på området. Det innebærer å ha 
gode retningslinjer og systemer for å identifisere og 
håndtere potensielle og faktiske negative 
konsekvenser selskapets virksomhet påfører 
mennesker, samfunn og miljø. 







Statens forventninger:

• Tydelige mål og strategier. 

• FNs bærekraftsmål i strategier og i daglig drift.

• Risikovurdering er integrert

• Tydelige prestasjonsindikatorer og målinger  

• Ledende i arbeidet med ansvarlig virksomhet 

• Aktsomhetsvurderinger gjennomføres

• Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter 
respekteres, anstendige arbeidsforhold i selskapets 
egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

• Fremme retten til fri fagorganisering i 
leverandørkjeden.



Statens forventinger: 

• Identifisere og håndtere risiko og muligheter 
knyttet til klima. 

• Mål og tiltak på kort og lang sikt i tråd med 
Parisavtalen. Målene er vitenskapsbaserte der 
dette er tilgjengelig.

• Rapportere på direkte og indirekte 
klimagassutslipp og klimarisiko, og benytte 
anerkjente standarder for rapportering på 
klimagassutslipp og klimarisiko. 

• Identifisere og håndtere risiko og muligheter 
knyttet til natur og integrere dette i selskapets 
strategier. 

• Mål og tiltak for å redusere egen negativ 
påvirkning og øke positiv påvirkning på 
naturmangfold og økosystemer.

• Benytte anerkjente standarder for 
rapportering av naturrisiko og påvirkning på 
naturmangfold og økosystemer.

• NB! Regjeringen oppnevner naturrisikoutvalg - regjeringen.no



Åpenhetsloven
Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

• trådte i kraft 1. juli 2022
• skal fremme virksomheters respekt for 

grunnleggende menneskerettigheter og 
anstendige arbeidsforhold, og sikre 
allmennheten tilgang til informasjon

• omfatter bedrifter med:
o Omsetning 70 MNOK
o Balansesum 35 MNOK
o Antall ansatte >50

• pålegger å gjennomføre 
aktsomhetsvurderinger og informasjonsplikt 
om selskapets arbeid med dette

• P.t. gjelder åpenhetsloven for 
menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold

• Europakommisjonen har fremmet ert forslag 
om å utvide til også å gjelde klima og natur og 
antikorrupsjon

• Være konkret
o Hvilken risiko er identifisert og prioritert
o Hvordan har dere identifisert denne risikoen
o Hvordan har dere prioritert denne risikoen



Åpenhetsloven  - hva har vi gjort så langt?

• Opprettet et interregionalt samarbeid m. RHF-
ene, Sykehusinnkjøp og Sykehusbygg for å 
fordele oppgaver i aktsomhetsvurderingen

• Drøfting i direktørmøte (AD i HF-ene)
• Vi vil se arbeidet med åpenhetsloven i 

sammenheng med annet arbeid innenfor 
samfunnsansvar

• Publisere tekst på nettsidene
• Gjennomføre aktsomhetsvurderinger ihht. 

anerkjente metoder (OECD sin veileder)

• I Helse Vest gjennomføres alle kjøp gjennom 
Sykehusinnkjøp, de vil ha ansvaret for 
leverandørkjeden. I andre regioner har 
enkelte HF et større ansvar for kjøp

• Sykehusbygg vil følge opp så lenge prosjekt er 
etablert, men når «byggeriene» er ferdig vil 
prosjektet overføres til det enkelte HF

• Utarbeidet en liste over tiltak og vurderinger
• www.menti.com kode 53350934

Neste generasjon plan - Felles klima- og miljømål





Klima- og miljøkonferanse 25. – 26. april 2023
2030 – kommer raskere enn du tror. Hvordan nå klima og miljømålene?

 Quality Airport Hotel Stavanger
 Påmelding innen 1. mars
 Fra lunsj til lunsj (oppstart og slutt kl. 12)

Noen tema
 Siste nytt Energi
 Siste nytt Innkjøp
 Siste nytt Bygg
 Siste nytt Digitalisering (Innovasjon)
 Siste nytt Klimaregnskap
 Siste nytt Scope 3
 Siste nytt COP 26

En statsråd?



Spesialisthelsetjenestens klima- og miljømål 2022-2030

Innen 2030 redusere CO2e-utslipp med 40 prosent

Langsiktig mål: Klimanøytralt innen 2045

Har du forslag til klima- og miljøtiltak?
Send e-post til: grontsykehus@helse-sorost.no



Spesialisthelsetjenestens klimaregnskap 

Innen 2030 
redusere 

CO2e-utslipp 
med 40 
prosent

Langsiktig mål: 
Klimanøytralt 
innen 2045 



- 9,5 % - 29 % - 40 %

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

tCO2e

Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst, Helse Vest og felleseide selskap

2019 2020 2021 2030

Tonn CO2-utslipp og utslippsmål 2030



• 2021 – Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse 
Vest kjøper gjenvinningskraft. 

• 2022 – felles nasjonal avtale for kjøp av 
gjenvinningskraft. 

• Klimaregnskap for 2022 fordeles 
gjenvinningskraft per HF, vil gi et fratrekk på 
klimaregnskapet for det enkelte HF. 

Gjenvinningskraft 



• Endringer i fornybardirektivet, 
energieffektiviseringsdirektivet og 
bygningsenergidirektivet (høring)

• Forslaget om krav til solenergi på nye offentlige 
og kommersielle bygninger med grunnflate over 
250 kvm innen 31.12 2026 

• Forslaget om krav til solenergi på eksisterende 
offentlige og kommersielle bygninger med 
grunnflate over 250 kvm innen 31.12 2027 

• 2022: solceller inngår i klimaregnskapet (erfaringer fra Helse 
Bergen) 

Fremtidige krav fra EU 



• I sluttfasen med å ta i bruk Power BI Dashboard
• Hvert HF får tilgang til Dashboard via web-løsning. 

2022: Dashboard i Power BI 



• Ulike klimaregnskap kan benytte ulike 
omregningsfaktorer

• Problematisk å sammenligne utslipp fra 
ulike klimaregnskap

• Behov for et statlig sett med 
omregningsfaktorer

Utfordringer: ønsker statlig sett med 
omregningsfaktorer 



Pilotering av klimaregnskap 
i Excel (HSØ)

Webportal for 
klimaregnskaps-

rapportering (HSØ)

Helse Nord, Helse Midt-
Norge og Helse Vest tar 

innlemmes i 
klimaregnskapsrapportering

Helseregionene vedtar 
felles klima- og miljømål for 

en samlet 
spesialisthelsetjeneste 

Klimaregnskap i Power BI Dashboard

Klimaregnskapet utvides 
med indirekte utslipp/scope 

3

Utvikling i klimaregnskapsrapportering 

2013 20182015 2021 20232022



• Frist: 10. januar 2022

• Forbedringsforslag: 
• grontsykehus@helse-sorost.no

Klimaregskapsrapportering 2022 



Helse Vest ikoner –
til fri bruk i presentasjonen


