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Ny leder av Samarbeidsutvalget for Grønt sykehus 

Mangeårig leder av det nasjonale miljø og klimaprosjektet og første leder av SU Grønt miljø, Ivar 
Eriksen, eierdirektør i Helse Vest har takket for seg. 

Ny leder for Samarbeidsutvalget for Grønt sykehus er Svein Tore Valsø, direktør personal og 
kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst. 

 

 

Miljø- og klimakonferansen 2019. 

Miljø- og klimakonferansen arrangeres i år i Bergen – fra kl.11:45 den 20. mars til kl. 13:00 den 21. 
mars. 

Mye spennende på programmet og utdeling av miljøpris på konferansens første dag. 

Sjekk programmet på konferansen internettside, meld deg på og/eller nominer en du kjenner som 
jobber iherdig for miljøet i sin organisasjon/enhet. 

https://helse-vest.no/arrangementer/nasjonal-miljo-og-klimakonferanse-for-helseforetaka-2019-2019-
03-20 

 

  



 
 

Nasjonal rapport for samfunnsansvar 

SU Grønt miljø har arbeidet med en nasjonal miljø og klimarapport tidligere. Med bakgrunn i oppdrag 
fra HOD om å lage en felles mal for rapportering på samfunnsansvar er det i 2018 arbeidet med å 
utvide miljø og klimarapporten til også å inkludere vårt arbeid med menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. Rapporten planlegges ferdigstilt i mars. 

 

Miljø- og klimaforum i 2019. 

Helse Sør-Øst er ansvarlig for årets 2 miljø- og klimaforum på Gardermoen. 

Sett av følgende dager: 23. mai og 24. oktober. 
  
Forslag til tema: Forbruk og livsløpsvurderinger 
 

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 
 


