
Fra miljø- og klimaforum 5.6.2020 

 

På verdens miljødag prøver vi på ny med et miljø- og klimaforum. 

 

Agenda: 

09:00    Velkommen v/Venke Reiten 

09:05    Samfunnsansvarsrapporten v/Lars Alvar Mickelsen 

09:25    Pasientreiseres arbeid med FNs bærekraftsmål v/ Alf Olav Uldal  

09:45    Alternative modeller til miljøledelse v/ Signe Hveem 

10:30    Pause 

10:45    Klimakutt ved Sunnaas sykehus v/ David Brasfield 

11:05    Klimakur 2030 og høringssvar fra HV v/Brita Mauritzen Næss 

11:25    Tiltak på verdens miljødag – gode tips fra dere alle til oss alle. 

11:45    Eventuelt 

 

 

  



Tips til informasjon mv om Verdens miljødag, mm: 

Hilsen fra David Vernon Brasfield: 

Det er mye som gjøres av våre kollegaer rundt omkring i verden. En oversikt over innmeldte tiltak er 
her:  https://www.worldenvironmentday.global/latest/schedule  
 
 

[05.06.2020 11:23]  Rawdhan, Ibtisam Taha Rawdhan:   
Forslag: ønsker å formidle et forslag om å opprette en epostliste, for miljø-rådgivere og 
koordinatorer i helsesektor, for faglig innspill og diskusjoner av miljøsaker i 
helseforetak. Som for eksempel STAMI (Statens arbeidsmiljø institutt) har opprettet for 
HMS saker som BHT, for eksempel, jobber med.  https://stami.no/vare-tjenester/bht-
kompetansesenter/hms-e-postliste/ 
jeg har opplevd at under miljø og klima forum og konferanse er det for lite tid for å 
diskutere våre saker og utveksler våre erfaringer på nasjonalt nivå.  Ser på det som 
tiltak for bedre, lettere og raskere kommunikasjon på tvers  sikkert IKT kan hjelpe 
oss med oppretting av slik epostliste.     
  
 
 Elisabeth Aaberge: 
Jeg dekorerer intranettet med bilde av meg selv som holder honning fra våre bikuber.  Det bildet 
kommer snart på sykehusets Instagram og Facebook-side . Vi har også en intern quiz på 
intranettsaken, som jeg oversatte fra worldenvironmentday.global, og som jeg fristet ansatte til å ta 
med en sjokoladepremie.  Mange synes den er litt vanskelig, men har så langt 60 deltakere, derav flere 
overleger. 
 

[05.06.2020 11:28]  Mickelsen Lars Alvar:   
Artikkel på internettsiden til Helse Nord med link til rapport og video:   https://helse-
nord.no/nyheter/slik-jobber-spesialisthelsetjenesten-for-a-beskytte-miljoet 
  
  
 
Katharina Hammer Strøm: 
Hemit har laget en artikkel på intranettsiden "sånn bidrar vi i Hemit for et bedre klima og miljø" 
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/hemit/nyheter/Sider/S%C3%A5nnbidrarviiHemittiletbed
reklimaogmilj%C3%B8.aspx 
(nås bare for de i Helse Mdt-Norge) 
 

Elisabeth Aaberge: 

Her er quizen på questback 
:  https://response.questback.com/diakonhjemmetsykehus/2inkudkshh 

hvis noen her tar den og får 100% riktig svar, sender jeg en bærekraftig sjokoladeplate til dere i posten 
:D 
 

David Vernon Brasfield 

www.surveymonkey.com/r/BYGJL9Z 



  og dugnaden for å registrere biomangfold på Sunnaas 
 

Elizabeth Aaberge: 

Johannes Daae fra Grønt punkt er bra på foredrag 

 

 


