NYHETSBREV FRA
Samarbeidsutvalget for

OKTOBER 2019
Konsernsertifiseringsmodell.
Regionene vurderer å innføre konsernsertifikat i stedet for at hvert enkelt helseforetak skal være
sertifisert.
Dette innebærer at det må et felles miljøledelsessystem inn på regionalt nivå som vil omfatte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljøpolicy
Vesentlighetsvurdering av miljøaspekter
Handlingsplan og mål
Oversikt over resultater og miljøprestasjon
Kommunikasjon
Samsvarsforpliktelser
Internrevisjon
Ledelsens gjennomgang
Oppfølging av avvik

Helseforetakene fortsetter arbeidet med lokal forbedring i eget miljøledelsessystem, og må i større
grad tilpasse prosesser og maler til regionalt miljøledelsessystem. Helseforetaksledelsen vil måtte
følge opp miljøkrav og –tiltak like tett som tidligere og rapportere til det regionale helseforetaket.

I de regionale helseforetakene vil det bli flere administrasjons- og koordineringsoppgaver for å
forberede årlig ekstern revisjon knyttet til punktene over. Regionale målsetninger og strategier må
utarbeides, forankres og følges opp. I tillegg vil det tilfalle RHF-et endel samhandling- og
oppfølgingsoppgaver med helseforetakene både før og i etterkant av revisjonene.
Det kan være fornuftig å se dette arbeidet i sammenheng med samfunnsansvar generelt.
Konsernmodellen vil kunne redusere årlige kostnader for helseforetakene til eksternt
revisjonsselskap og ressurser brukt knyttet til revisjonene. Med nåværende modell gjennomføres det
årlige revisjoner på mellom 1- 2 uker i hvert helseforetak med ulike tema/fokusområde.

Temaet er til behandling i de ulike regioners ledermøter i september/ oktober.

Samarbeidsavtalen om SU Grønt sykehus.
Samarbeidsavtalen er klar for fornying. Det økte fokuset på samfunnsansvar gjør at en ser på å trekke
inn hele arbeidet med samfunnsansvar i SU Grønt sykehus.

Miljø- og klimakonferansen 2020
Blir 30. – 31. mars og arrangeres i felleskap mellom Helse Sør-Øst, Sykehusinnkjøp HF og
Sykehusbygg HF.
Den vil avholdes på Radisson Blu på Gardermoen.

Miljø- og klimaforum 24. oktober.

Nyhetsbrev
Samarbeidsutvalget for Grønt sykehus vil komme med nyhetsbrev ut over året. Kom gjerne med tips
som kan deles, saker dere ønsker tatt opp mv.
Ansvarlig for nyhetsbrevene i 2019 er Helse Midt-Norge , kontakt Venke Reiten på e-post
venke.reiten@helse-midt.no, eller telefon 930 57 410.

Det er opprettet et eget område på internett hvor du kan finne igjen nyhetsbrevene:
https://helse-midt.no/om-oss/gront-sykehus

Samarbeidsutvalget for Grønt sykehus består i 2019 av:
Svein Tore Valsø, leder, Helse Sør-Øst RHF
Lars Alvar Mickelsen, Helse Nord RHF
Signe Hveem, Helse Sør-Øst RHF
Finn Drangsholt, Sykehusbygg HF
Linn Jonassen, Helse Vest RHF
Pia Uhre Trulsen, Sykehusinnkjøp HF
Venke Reiten, Helse Midt-Norge RHF
Kirsten Brubakk, KTV Helse Sør-Øst RHF
Leif Johnsen, KVO Helse Vest RHF

