
Med kurs mot en klimanøytral sektor

Grønn omstilling 
i norsk helsesektor



Et prosjekt for å samle forskere, beslutnings-
takere, klinikere og helseledere for å kartlegge 
eksisterende klimatiltak i helsesektoren og 
utvikle en strategi for hvordan vi kan gjøre den 
norske helsesektoren klimanøytral.
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Forord

Klimaendringene er vår tids største trussel mot 
folks helse. Skal vi nå målet om å redusere global 
oppvarming til under 1,5 grader er vi nødt til å 
handle nå. En sektor som ofte ikke snakkes om i 
denne sammenhengen, men som bidrar betyde-
lig til klimagassutslipp, er helsesektoren. Globalt 
står den for mer utslipp enn flytrafikk og shipping 
til sammen. Den norske helsesektoren er blant 
de som slipper ut mest per innbygger globalt, 
derfor er også den norske helsesektoren moralsk 
forpliktet til å kutte i sine klimagassutslipp. Det 
er med dette som bakteppe at prosjektet Grønt 
helsevesen ble startet. 

Grønt helsevesen er et prosjekt med støtte fra 
Senter for klima og energiomstilling (SET) ved 
Universitetet i Bergen. Vi jobber for at helsesek-
toren skal bli grønnere, og vårt mål er å samle 
forskere, beslutningstakere, klinikere og helse-
ledere for å kartlegge eksisterende klimatiltak 
i helsesektoren og utvikle en strategi for hvor-
dan vi kan gjøre den norske helsesektoren mer 
klimavennlig.

Gjennom arbeidet vårt, fra januar-oktober 2021, 
har vi samlet regionale og nasjonale beslutnings-
takere, helsearbeidere og aktivister til en runde-
bordsdiskusjon for å snakke om hvordan vi kan 
skape en grønnere helsesektor i Norge. Videre har 
vi innhentet informasjon om hva som allerede 
skjer av arbeid på feltet, skrevet innlegg i flere 
aviser og tidsskrift, deltatt på stortingshøringen 
om representantforslaget om en klimaplan for 
helsesektoren, samt presentert vårt arbeid hos 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Denne rapporten er en oppsummering av våre 
funn i løpet av prosjektperioden, og inneholder 
forslag til hvordan veien videre mot en klimanøy-
tral norsk helsesektor kan se ut. Vi håper at du 
som leser dette blir både klokere og inspirert til å 
jobbe videre for at den norske helsesektoren skal 
bli grønn og klimanøytral. 

Grønt helsevesen 
Bergen, 4.10.2021
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Om prosjektet

Hvem er vi?
Koordinatorer: 
Anand Bhopal, lege og stipendi-
at ved Bergen senter for etikk og 
prioritering og  Senter for klima 
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Finansiering
Prosjektet er finansiert med 58 500 kroner fra 
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energiomstilling (SET). Programmet har som 
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nødvendig omstilling av samfunnet for å møte 
klimaproblemet». SET har ikke hatt noen påvirk-
ning på vårt arbeid eller rapporten. Forfatterne 
tar fullt ansvar for innholdet i rapporten og ut-
formingen av anbefalingene.

Emily McLean, lege og stipen-
diat ved Bergen senter for etikk 
og prioritering ved Universitetet 
i Bergen.

Styremedlemmer: Sara Soraya Eriksen, Leo Lar-
sen og Sofie Haugan Shrivastava, medisinstu-
denter ved Universitetet i Bergen.

arrangementer
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Workshop: Bergen International Student Con-
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tralt helsevesen med ulike aktører fra helsesek-
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Grønt Helsevesen: 29. april 2021
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Bhopal A, Shrivastava SH. ”Klimakrisen: Helse-
vesenet må ta ansvar” Tidsskrift for Den norske 
legeforening. 2021 (31.08.2021) 

Shrivastava SH. Stetoskopet podkast: ”Helseve-
senets klimagassutslipp” (2.09.2021) 
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Forkortelser og begrePer
CO2-ekvivalenter (CO2-ekv) er en enhet som 
sammenfatter utslipp av forskjellige klimagasser 
til den globale oppvarmingseffekten som utslipp 
av ett tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år.  

GHG-protokollen er en standardiserte metoder 
for hvordan klimagassutslipp kan beregnes

• Scope 1 viser til de direkte utslipp fra 
helsetjenester 
• Scope 2 viser de indirekte utslipp fra innkjøp 
av oppvarming og elektrisitet
• Scope 3 viser utslipp fra leverandørkjeder for 
varer og tjenester 

Karbonnøytralitet medfører at klimagassut-
slipp ett sted skal kompenseres med reduserte 
utslipp et annet sted.

våre Fire anbeFalinger

1. Lage et nasjonalt klimaregnskap for utslippene fra helsesektoren.

2. Utarbeide en klimaplan for helsesektoren som setter spesifikke mål for årli-
ge utslippskutt på veien mot nullutslipp.

3. Etablere et kompetansesenter for bærekraft som vil stå ansvarlig for å lede 
arbeidet med grønn omstilling av helsesektoren.

4. Engasjere ansatte på alle nivåer i helsesektoren for å sikre god lokal for-
ankring for klimatiltak.

Klimabudsjett viser hvor mye klimagassutslippe-
ne må kuttes for å nå vedtatte mål (for eksempel 
hvor mye som må kuttes for å holde globalopp-
varming til under 2 grader).

Klimagassutslipp er utslipp av klimagasser 
måles etter Kyoto-protokollens definisjon av kli-
magasser (inkl. CO2, metan, lystgass og F-gasser) 
som bidrar til global oppvarming.

Klimakvoter er en tillatelse til å slippe ut en viss 
mengde klimagasser. Et system for handel med 
klimakvoter kalles kvotesystem.

Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal 
sørge for at verdens land klarer å begrense global 
oppvarming til under 2 grader, og aller helst un-
der 1,5 grader.
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Introduksjon 
klimagassutsliPP Fra Helsesektoren
Globalt bidrar helsesektoren med 4-5 prosent av 
klimagassutslippene, som er mer enn luftfart og 
shipping til sammen.1 Paradokset med at omsorg 
for noen er til skade for andre, har ført til en glo-
bal bevegelse for å redusere klimagassutslippene 
fra helsesektoren. Et av de første landene som tok 
dette på alvor var England. I oktober 2020 lanser-
te de en nullutslippsplan for sin helsesektor.2 Are 
Brean, redaktør i Tidsskriftet for Den norske lege-
foreningen, spurte retorisk om hvem som skulle 
ta ansvar for et slikt initiativ i Norge.3 Med denne 
rapporten håper vi å bidra til å besvare hans 
spørsmål ved å kartlegge hva som allerede gjøres 
av tiltak for å redusere klimagassutslipp i norsk 
helsesektor og hvordan vi kan jobbe videre for å 
realisere målet om å gjøre denne klimanøytral.     

Forskning på helse og klimaendringer har pågått 
i flere tiår, men arbeidet har i hovedsak handlet 
om hvordan klimaendringene truer helse. For ek-
sempel har det anerkjente medisinske tidsskriftet 
The Lancet beskrevet klimaendringene som «den 
største trusselen mot helse i det 21. århundre».4 
Videre har forskningen fokusert på å identifisere 
helsegevinsten ved å redusere klimaendringene, 

1  Healthcare Without Harm, 2019; Our World in Data, 2021
2  Greener NHS, 2020
3  Brean, 2020
4  Costello et al., 2009

såkalte «dobbeltfordeler».5 

Til tross for økende forståelse for hvordan klima-
endringene vil skade helsen vår har utslippene fra 
helsesektoren selv vært utenfor søkelyset inntil 
nylig. I løpet av de siste to årene har helsesekto-
rens rolle som en betydelig bidragsyter til utslipp 
av klimagasser fått økende oppmerksomhet. 
Nylig signerte mer enn 40 helseinstitusjoner fra 
fem ulike kontinent den forpliktende avtalen 
med FNs strenge «Race to Zero»-kriterier6 og flere 
land har begynt å utvikle nullutslippsplaner for 
sine helsesektorer.   

Utslippene fra helsesektoren fortjener økt fokus, 
og paradokset med at helsesektoren som bidrar 
til å redde liv også er med på å skade folks helse 
gjennom å bidra til klimaendringene er en etisk 
utfordring. Ikke minst er det ubehagelig å vite 
at klimagassutslippene fra helsesektoren oftest 
er høyest i høyinntektsland med en god helse-
dekning og lavt uoppnådd helsebehov, mens 
lavinntektsland med størst uoppnådd helsebe-
hov slipper ut minst klimagasser, som vist i figur 
1. Vel vitende om at klimaendringene kommer 
til å ramme lavinntektsland hardest er dette en 
moralsk plikt å ta tak i.

5  Watts et al., 2015
6  FN, 2021
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I november 2021 går den prestisjetunge klimakon-
feransen til FN, COP26, av stabelen i Glasgow. Helse 
blir et viktig tema på konferansen, og en klima-
nøytral helsesektor har blitt et av hovedpunktene 
på helseagendaen. Kravet de kommer med er at 
alle land skal forplikte seg til å lage nasjonale pla-
ner for hvordan det skal kuttes i helsesektoren 
slik at den på sikt blir klimanøytral.7 De under-
streker at selv om alle nasjoner oppfordres til å 
bidra er det spesielt landene med størst klimag-
assutslipp fra helsesektoren, og med et historisk 
ansvar for klimaendringene, som må lede vei i 
arbeidet. Videre oppfordres det til at slike nasjo-
nale planer skal godkjennes og være forplikten-
de på ministernivå og offentliggjøres gjennom 
statlige kommunikasjonskanaler. På et globalt 
nivå danner det seg dermed et tydelig budskap 
om at utslippene fra helsesektoren må ned og 
at planene for hvordan dette skal gjøres må inn 

7  COP26 Health Team, 2021

på den nasjonale agendaen.   

Å se til England for inspirasjon til hvordan man 
skal få til dette kan dermed være nyttig. Arbeidet 
bak deres nylig publiserte nullutslippsplan for 
helsesektoren viser at dette var en stor prosess.8 

I 2008 etablerte England et kompetansesenter 
for bærekraft (Sustainable Development Unit) 
i samarbeid med helsesektoren (NHS England) 
og folkehelseinstituttet (Public Health England). 
Gjennom det neste tiåret jobbet de systematisk 
med å produsere et detaljert klimaregnskap for 
hele den engelske helsesektoren, utdanne eksper-
ter på området, og koordinere innspill og initiativ 
innenfor og utenfor helsesektoren. Opprettelsen 
av et kompetansesenter for bærekraft i helsesek-
toren er dermed et høyst viktig skritt for å kunne 
oppnå kompetanse og sette agendaen på veien 
mot nullutslipp i helsesektoren.   

8  Pencheon, 2018

Figur 1: Gjennomsnittlige karbonutslipp fra helsesektoren per innbygger og uoppfylte helsebehov. Kilder: 
Helseutslipp for høyinntekts- og mellominntektsland fra vedlegget til (Lenzen et al., 2020), lavinntektsland er 
basert på forfatterberegning, ved hjelp av et anslag på 5 % av de nasjonale klimagassutslippene fra (World Bank, 
2021); Udekket behovsindeks er det motsatte av helsetilgangs- og kvalitetsindeksen fra Global Burden of Disease-
studien (Fullman et al., 2018; Bhopal et al., under review).
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innkjøpt energi som elektrisitet og fjernvarme og 
scope 3 viser indirekte utslipp knyttet til innkjøp-
te varer og tjenester som legemidler, medisinsk 
utstyr, kirurgiske instrumenter og kjemikalier. 
Som figur 2 og 3 viser kommer den største delen 
av utslippene fra helsesektoren både globalt og 
i Norge fra scope 3, altså fra innkjøpte varer og 
tjenester.12 Utslipp fra oppvarming og bygg, samt 
bruk av innkjøpt elektrisitet står for en mye min-
dre andel av utslippene.13 

12  Healthcare Without Harm, 2019
13  Ibid.

klimagassutsliPP i den norske 
Helsesektoren 
For å kutte klimagassutslipp er det først viktig å 
vite hvor mye klimagasser sektoren man ønsker å 
kutte i slipper ut, og kartlegge de største utslipp-
skildene. Førstnevnte gjøres ofte ved å lage et 
klimaregnskap som oppdateres årlig og dermed 
følger progresjonen. I Norge har man ikke laget 
et slikt nasjonalt klimaregnskap for helsesekto-
ren. For å finne tall som viser estimerte utslipp 
fra hele den norske helsesektoren samlet må 
man lete i internasjonal forskning. «The Lancet 
Countdown»-rapporten fra 2019 estimerer kli-
magassutslippene i norsk helsesektor til 0,79 
tonn CO2-ekv per innbygger, noe som anslås til 
å ligge over gjennomsnittet for høyinntektsland.9 
Et annet estimat kommer fra organisasjonen 
Healthcare Without Harm som anslår utslippene 
fra norsk helsesektor til 0,6 tonn CO2-ekv per 
innbygger.10

Utslippene i helsesektoren kan deles inn i tre så-
kalte «scopes» i henhold til «GHG-protokollen», et 
internasjonalt anerkjent verktøy som er brukt for 
å beregne og rapportere klimagassutslipp.11 
Scope 1 viser til direkte utslipp fra helsetjenester 
som fossilt brensel for stasjonær bruk og trans-
portbehov, scope 2 viser til indirekte utslipp fra 

9  Watts et al., 2019
10  Healthcare Without Harm, 2019
11  Klimapartnere, n.d.; Tennison et al., 2021

Figur 2: Klimagassutslipp fra norsk helsesektor: Scope 
1, scope 2 og scope 3  (Healthcare Without Harm, 2021)

Figur 3: Klimagassutslipp fra norsk helsesektor og 
helsesektoren globalt: scope 1, scope 2 og scope 3 
(Healthcare Without Harm, 2019)

Utslipp fra norsk helsesektor

Utslipp helsesektoren globalt
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Selv om det er positivt at internasjonal forskning 
har sett på klimagassutslippene til helsesektoren 
i Norge, byr det også på utfordringer. Tallene vist 
til ovenfor er laget i en internasjonal kontekst 
med mål om å sammenligne Norge med andre 
land. Dette har igjen ført til anbefalinger for 
utslippskutt som er like for alle land i samme 
utslippskategori, og dermed ikke spesifikke for 
hvert land. Ingen helsesystemer er helt like og 
derfor trengs det, til tross for internasjonale es-
timater, nasjonale klimagassregnskap og planer 
for kutt i utslipp fra helsesektoren. Da kan man 
ta høyde for lokale utfordringer og muligheter til-
passet Norge slik at regnskapet blir mer detaljert 
og planen for kutt mer målrettet, gjennomførbar 
og effektiv.   

Før vi går videre med ytterligere detaljer om hvor-
dan klimagassutslippene er fordelt og adressert 
i norsk helsesektor, er det viktig med en kort 
innføring og forståelse av hvordan helsesektoren 
i Norge er organisert. Som figur 4 viser har staten, 
fylkene og kommunene et delt ansvar for levering 
og finansiering av helsetjenester.14 

14  Ringard et al., 2013

Figur 4: Organiseringen av helsesektoren (Ringard et al., 2013)

Spesialisthelsetjenesten viser til sykehusene, 
og ligger under direkte styring og finansiering 
fra staten gjennom de fire regionale helsefore-
takene; Helse Vest, Helse Sør-Øst, Helse Midt og 
Helse Nord, samt felles ansvarsområder som eies 
av de fire helseforetakene som er sykehusbygg, 
sykehusinnkjøp, luftambulansen og helsetje-
nestens driftsorganisasjon for nødnett. Fylkene 
er ansvarlig for tannhelsetjenesten som både 
har en primær- og spesialisthelsefunksjon, og 
folkehelsearbeid Kommunene er ansvarlige for 
primærhelsetjenester og omsorgstjenester slik 
som fastleger, legevakt, sykehjem, omsorgstil-
bud, fysioterapeuter, rehabiliteringssenter, og 
psykologer. Noen primærhelsetjenester delfi-
nansieres også av staten gjennom folketrygden 
og refusjonsordninger. Til slutt har vi private 
leverandører som leverer helsetjenester til of-
fentlig sektor og helprivate leverandører. – Disse 
vil ikke bli diskutert i denne rapporten, men det 
forventes at de vil ha like strenge klimamål for 
sin virksomhet som offentlig sektor. Til tross for 
at det ikke finnes et nasjonalt klimaregnskap for 
helsesektoren, har ulike deler av sektoren laget 
sine egne regnskap og planer for kutt. 
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PrimærHelsetjenesten
Det er ikke klart hvor stor andel av klimagassut-
slippene fra helsesektoren som kommer fra pri-
mærhelsetjenesten. Der de regionale helseforeta-
kene har gitt ut sin «rapport for samfunnsansvar» 
med klimaregnskap finnes det ikke tilsvarende 
dokumenter som samler informasjon om utslipp 
fra alle de kommunale og fylkeskommunale 
helsetjenestene. 

Det er flere kommunale institusjoner som har 
en sentral rolle i den norske helsesektoren. For 
å nevne noen har fastleger, ambulansetjenester, 
sykehjem, fysioterapeuter, rehabiliteringssenter, 
tannlegesenter og psykologer – i likhet med syke-
husene våre – et potensiale for å redusere sine 
klimagassutslipp. Vi vet for eksempel at bruk av 
medikamenter representerer rundt 20 prosent av 
helsesektoren sitt klimafotavtrykk i England, og 
den største andelen av disse medikamentene blir 
forskrevet i primærhelsetjenesten.15  

15  Greener NHS, 2020
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Figur 6: Klimagassutslipp fra de fire helseforetakene målt i tonn, 2018 -2020 (Helseforetakene, 2019, 2020, 2021).

Figur 5: Klimagassutslipp fra spesialisthelsetjenesten målt i tonn, 2019 - 2021 (Helseforetakene, 2019, 2020, 
2021)
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Figur 7: Oversikt over hvor klimagassutslippene kommer fra i spesialisthelsetjenesten, 2019 (Helseforetakene, 
2020)

sPesialistHelsetjenesten
Helseforetakene og sykehusene har egne mil-
jøkoordinatorer som leder arbeidet med hvor 
og hvordan utslippene skal kuttes i sin institu-
sjon. Sammen med ledelsen i helseforetakene 
har de siden 2018 utgitt den årlige rapporten 
«Spesialisthelsetjenestens rapport for sam-
funnsansvar» som kartlegger egne klimagass-
utslipp. Rapporten blir utgitt i samarbeid med 
de fire regionale helseforetakene som en del av 
«Grønt sykehus»-nettverket.16 Tallene fra denne 
rapporten viser at totale klimagassutslipp fra 
spesialisthelsetjenesten steg i perioden 2018-
2019 (figur 5 og 6). I 2020 sank utslippene, trolig 
grunnet covid-19-pandemien som bidro til langt 
færre reiser. Det er derfor sannsynlig at utslippe-
ne igjen vil stige når pandemien er over. Videre 
viser rapporten at klimagassutslippene i scope 1 
(direkte utslipp) og scope 2 (indirekte utslipp) er 
knyttet til energibehov og pasienttransport – med 
et mindre, men signifikant, bidrag fra transport 
av ansatte og anestesigasser (se figur 7). Scope 
3 (utslipp fra leverandørkjeden) inngår ikke sys-
tematisk i rapportens klimaregnskap. Dette er en 

16  Helseforetakene, 2021, 2020, 2019

uheldig utelatelse ettersom scope 3 som tidligere 
vist (se figur 3) er den største kilden til utslipp.  

en ny tilnærming: Helse bergen og 
Helse sør-øst 
Siden 2013 har Helse Bergen laget detaljerte 
klimaregnskap som viser direkte og indirekte ut-
slipp (scope 1, 2, 3) fra deres helsetjenester (Helse 
Bergen, 2019). Konklusjonen fra dette regnskapet 
er at størsteparten av utslippene, 90 prosent, 
kommer fra leverandørkjeden. Videre arbeides 
det for at klimaregnskapet fra Helse Bergen skal 
innlemmes i Bergen kommune sitt regnskap. 
Helse Sør-Øst har også gjort egne analyser; i 2015 
laget de et forbruksbasert klimaregnskap som 
kartla deres klimafotavtrykk.17  Disse to eksem-
plene viser at det er fullt mulig å lage detaljerte 
klimaregnskap for helsesektoren slik at man 
kan gå mer systematisk til verks med effektive 
reduksjonstiltak.

17  Asplan viak, 2016

Klimagassutslipp (prosent), 2019 (Scope 1 & 2)
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Hvem jobber med grønn 
omstilling i helsesektoren?

u Helsedirektoratet

u Folkehelseinstituttet

Regionale helseforetak
u Grønt sykehus

q

Helseforetak
u Helse Bergen: Karbonbudsjett

q
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Fylke 
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Legenes klimaaksjon
Folkhelseforeningen

Centre for Sustainable Health Care

Kompetansesenter for Miljø og helse

Healthcare Without Harm

Stortinget
q

Regjeringen
q

Helse- og 
omsorgsdepartementet

Kommune
q

Kommunale 
helsetjenester

Den norske legeforening
uNorsk medisinstudentforening

Norsk sykepleierforbund
Psykologiforbundet

Den norske tannlegeforening
Fysioterapiforbundet

FagForeninger

akademia

lokale myndigHeter
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david v. brasField, miljøkoordinator

Miljøleder, Sunnaas sykehus HF. Ansvar for 
drift og utvikling av sykehusets system for 
ISO 14001 miljøledelse. Bierverv: Styreleder, 
Norsk forening for grønn infrastruktur (NFGI), 
Board member and secretary, World Green 
Infrastructure Network

Hvordan jobber du med grønn omstilling i 
helsevesenet? 

Jeg er for tiden ikke formelt involvert i pro-
sjekter på tvers i spesialisthelsetjenesten. 
Mitt hovedoppdrag er på Sunnaas, og bidrag 
til at klima- og miljøfotavtrykket er så lavt 
som mulig. Jeg veksler og samarbeider mye 
på tvers i vårt regionale miljøfagnettverk, og 
med kontakter i de nasjonale foretakene for 
innkjøp og sykehusbygging. Sunnaas er godt 
på vei med reduksjon av klimagassutslipp 
og har passert 50 prosent kutt. Jeg oppfatter 
det som en obligatorisk leveranse innen mil-
jøledelsen, men det er ikke arbeidet som er 
mest faglig spennende for meg personlig! Med 
min bakgrunn som arkitekt og bygningsin-
geniør, og mitt arbeid i foreninger for grønn 
infrastruktur, er jeg personlig opptatt av krys-
ningspunktene mellom grønn infrastruktur, 
klimatilpasning, og helsefremmende omgivel-
ser. Fellesnevneren er naturbaserte løsninger, 
både innenfor og rundt sykehuset, som øker 
bl.a. det vi kaller for biofilisk kvalitet i omgi-
velsene. Helsefremmende omgivelser, spesielt 
ved lengre sykehusopphold, vil bidra til trivsel 
og velvære for både pasienter og ansatte, og 
støtte vår leveranse av effektive helsetjenester. 
Økt effektivitet er nesten alltid synonymt med 
redusert klima- og miljøbelastning.

Hvorfor er et grønt helsevesen viktig for deg?

Min personlige motivasjon er visjonen av en 
planet som er et bedre og tryggere sted for oss 
og andre skapninger. Det gir meg håp at de 

kliniske miljøene og på sikt sykehusledelsen 
kan få et enda større eierskap og engasjement 
i klima- og miljøarbeidet. Den grønne oms-
tillingen blir mye lettere når det kommer fra 
innsiden. God forståelse for at klimakrisen er 
en helsekrise vil hjelpe.

Hva mener du det blir viktig å fokusere på 
fremover relatert til den grønne omstillingen i 
helsevesenet?

Spesialisthelsetjenesten har fortsatt kommet 
kort med å erkjenne at vi faktisk er midt i en 
klimakrise. Det er mange andre utfordringer, 
f.eks. biologisk utryddelse, fosformangel osv., 
men klimakrisen er den som virkelig presser. 
Løsningen blir den grønne omstillingen lokalt, 
spesielt ved bruk av lavutslipps energikilder, 
men også globalt ved økt bruk av klimakrav i 
anskaffelser, hvor ca. 75 prosent av klimafot-
avtrykket ligger. Jeg ser grunn til både opti-
misme og pessimisme om menneskeheten vil 
løse klimakrisen. Derfor er det også viktig at 
sykehusene gjør det de kan for å tilpasse seg til 
klimaendringene som allerede har kommet og 
vil med veldig stor sikkerhet fortsette. Samtidig 
med håndtering av klimakrisen er det viktig å 
flette arbeid som har en direkte virkning på 
helse og livskvalitet inn i miljøarbeidet, f.eks. 
biofilisk og helsefremmende sykehusdesign, 
kjemikaliesikkerhet, og sunt og klimavennlig 
kosthold.

Intervju med... 
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nasjonal klimaPlan
Internasjonalt har Norge forpliktet seg til 
Parisavtalen med mål om å holde global opp-
varming til under to grader, og helst under 1,5 
grader.18 For å overholde denne forpliktelsen 
har Norge en lov om klimamål (klimaloven) som 
lovfester målet om 50-55 prosent kutt av klima-
gasser i alle sektorer innen 2030 og 90-95 prosent 
kutt innen 2050 sammenlignet med referanseåret 
1990.19  For å oppnå disse målene er det laget 
nasjonale, fylkeskommunale og kommunale 
klimaplaner som regulerer klimagassutslippene. 

I reguleringen av utslippene skilles det mel-
lom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. 
Kvotepliktig sektor omfatter petroleumsindus-
trien, landbasert industri, og luftfart. Alt annet 
er ikke-kvotepliktig sektor, og helsesektoren 
faller derfor inn under denne kategorien. Disse 
to sektorene reguleres ulikt med hensyn til kutt 
i klimagasser. Kvotepliktig sektor reguleres gjen-
nom EUs kvotesystem, hvor det selges og kjøpes 
klimakvoter for å gjøre opp for, og redusere, ut-
slipp.20 Klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig 
sektor reguleres gjennom virkemidler fastsatt av 
staten, og avhenger dermed av hvem som sitter 
i regjering. Det kan brukes virkemidler som lov-
festet utslippskutt, CO2-avgift og økonomiske 
insentiver. 

Nåværende klimaplan for ikke-kvotepliktig sektor 
er regulert gjennom Meld. St. 13 klimaplan 2021-
2030.21 Den har som mål å kutte utslippene med 
45 prosent innen 2030 sammenlignet med nivået 
i 2005. Dette skal oppnås gjennom gradvis økning 
av avgiften på CO2, ny teknologi og forskning, 
samt skjerping av klimakravene til offentlige inn-
kjøp. I tillegg skal det føres et klimaregnskap for 
å måle progresjon, dette regnskapet er avgrenset 
til utslipp innenfor Norges grenser. Helsesektoren 

18  FN, 2015
19  Klimaloven, 2017
20  Miljødirektoratet, n.d.
21  Klima og Miljødepartement, 2021

er ikke eksplisitt nevnt i denne planen.  

Fylkene i Norge har også selvbestemmelse hva 
gjelder reguleringen av klimagassutslipp som skal 
kuttes innenfor fylkesgrensene, dette er igjen tett 
knyttet opp til kommunenes klimaplaner. Disse 
varierer, og mange har mer ambisiøse klimamål 
enn det nasjonale målet om 50-55 prosent kutt 
innen 2030. En gjennomgang av klimaplanene 
til fylkene og kommunene viser at svært få har 
fokus på sammenhengen mellom klimaendringer 
og helse, og ingen har spesifikke planer for kutt i 
helsesektoren.

sertiFiseringsordninger
Det finnes flere miljøsertifiseringsordninger med 
mål om å redusere belastningen på klima og mil-
jø, utviklet av ulike organisasjoner. I norsk sam-
menheng er det i hovedsak snakk om ISO 14001, 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), og 
Miljøfyrtårn. Det finnes også andre bransjespe-
sifikke miljøsertifiseringer som ikke vil bli omtalt 
her.

ISO 14001 er et internasjonalt anerkjent miljøsty-
ringssystem. Det gir organisasjoner et systema-
tisk rammeverk for å minimere miljøpåvirkning, 
tilpasse seg aktuelle lover og regler, og drive 
kontinuerlig forbedringsarbeid på disse områ-
dene gjennom PUKK-metodikk (planlegg, utfør, 
kontroller, korriger) for å gjennomføre endring. 
Alle helseforetakene i Norge har vært en del av 
denne sertifiseringen siden 2015.22  

EMAS er en frivillig registreringsordning for 
virksomheter innen EU og EØS for å stadfeste at 
organisasjonen overholder og går lenger enn lov-
festede miljøkrav. Denne inkluderer blant annet 
krav om ISO 14001. Ordningen er ikke i særlig 
bruk i Norge. I mai 2021 var kun tre norske virk-
somheter tilsluttet ordningen, og ingen av disse 
var fra helsesektoren.23 

22  Helseforetakene, 2021
23  Brønnøysundregistrene, 2021

Lover og reguleringer av 
klimagassutslipp i helsesektoren
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Miljøfyrtårn er en norsk sertifiseringsordning, 
levert av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Det er den mest 
brukte sertifiseringsordningen i Norge og omfat-
ter områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, 
energibruk, innkjøp, og transport.24 Miljøfyrtårn 
skiller seg fra ISO 14001 sertifiseringsordningene 

24  Miljøfyrtårn, 2017

på flere punkter, blant annet gjennom å gi serti-
fikater per lokasjon, heller enn per organisasjon. 
Miljøfyrtårn har også ferdig definerte sett med kri-
terier for ulike bransjer, der de andre ordningene 
tilrettelegger for at den enkelte organisasjon ut-
arbeider egne mål. Flere sykehus, apotek, fagfo-
reninger og sykehjem er med i denne ordningen. 

knut mork skagen, Legens klimaaksjon

Hvem er du? 

Jeg er 43 år gammel, gift, med tre barn. Jeg 
er oppvokst delvis i USA og delvis i Oslo, og 
har bodd i Trondheim siden 2001. Jeg full-
førte medisinstudiet ved NTNU i 2014, og har 
etter turnustjeneste arbeidet som lege i spe-
sialisering i barne- og ungdomspsykiatri, først 
ved Sykehuset Levanger og nå ved St. Olavs 
Hospital.

Hvordan jobber du med klima og helse? 

Jeg var initiativtaker til underskriftskampan-
jen «Legenes klimaaksjon» høsten 2019, og 
har siden sommeren 2020 vært styreleder i 
foreningen med samme navn.

Hvorfor er et grønt helsevesen viktig for deg? 

Jeg ble lege for å bedre levekårene til barn og 
deres familier. I psykiatrien jobber vi nært og 
intenst mot usynlige fiender. Arbeidsredskapet 
vårt er endring. Vi skaper endring i atferd, tan-
kesett, og noen ganger i helt grunnleggende 
måter å betrakte seg selv og omverdenen på.
Gjennom klimakrisen har vi gjort oss skyldige 
i omsorgssvikt. Verdens yngste generasjoner 
blir påført en ekstrem risiko av alle vi som 
har levd før dem. Også her ligger løsningen i 
endring: både den konkrete handlingen det er 
å kutte karbonutslipp, og den dype endringen 
som må til for å bygge opp deler av samfunnet 
på nytt. Om ikke helsevesenet bidrar til disse 
endringene, hva holder vi på med da?

Hva mener du det blir viktig å fokusere på 
fremover relatert til den grønne omstillingen 
i helsevesenet?

Det er fortsatt noe flaut over å nevne klimag-
assutslipp i samme åndedrag som helsehjelp, 
som om helsesektoren er hevet over slike hen-
syn. Det må det bli slutt med. Helsearbeidere 
har et ansvar for pasientens beste, og dette 
innebærer også et ansvar for fellesskapet. Vi 
må arbeide for at det går stolthet og prestisje 
i å gi mest mulig helsehjelp med minst mulig 
belastning på klima og natur. 22 prosent av 
alle norske arbeidstakere jobber i helse- og 
sosialtjenester. Vi er høyt kvalifiserte og 
sterkt engasjerte medarbeidere. Den dagen 
klinikere, helseledere og helsepolitikere drar 
i samme retning, kan helsesektoren bli en 
drivkraft og en inspirasjon for hele den grønne 
omstillingen.

Intervju med... 
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krav om bærekraFt i oFFentlig 
sektor
Meld. St. 8 (2019-2020) Statens direkte eierskap 
i selskap – bærekraftig verdiskapning ble lagt 
frem av Nærings- og fiskeridepartementet for 
Stortinget i 2019.25 I denne stortingsmeldingen 
redegjør regjeringen for blant annet hvorfor sta-
ten eier, hva staten eier og hvordan staten utøver 
sitt eierskap. Helseforetakene er underlagt staten 
som et særlovsselskap, og er derfor innebefat-
tede i denne stortingsmeldingen. Av stortings-
meldingen heter det at «Et bærekraftig selskap 
balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige 
forhold på en måte som bidrar til langsiktig ver-
diskaping og slik at dagens behov ivaretas uten 
å ødelegge muligheten for at kommende genera-
sjoner kan få dekket sine behov». Parisavtalen og 
FNs bærekraftsmål omtales her som rammeverk 
for de overordnede retningslinjene for klima- og 
bærekraftsmål i offentlig sektor. Helseforetakene 
styres også av årlige oppdragsdokument fra 
Helse – og omsorgsdepartementet.26 Disse opp-
dragsdokumentene inneholder styringskrav med 
spesifisering av hvilke oppgaver og mål helsefore-
takene skal prioritere i det kommende året. Disse 
kan derfor fungere som et virkemiddel til å styre 
helseforetakene i en mer klimavennlig retning 
ved blant annet å gi direkte oppgaver og mål som 
omhandler reduksjon i utslipp av klimagasser.   

miljøregulering av oFFentlige 
innkjøP
Helse Bergens klimaregnskap fra 2013 anslår at 
90 prosent av klimagassutslippene til sykehuset 
kommer fra indirekte utslipp fra innkjøpte varer 
og tjenester. De offentlige anskaffelsene og inn-
kjøpene er av stor betydning for kutt i helsevese-
nets klimagassutslipp.

25  Nærings og Fiskeridepartement, 2019a
26  Helse-og omsorgsdepartementet, 2021

Anskaffelsesloven og -forskriften
Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelseslo-
ven) gjelder for statlige, kommunale og fylkes-
kommunale myndigheter. Denne loven pålegger 
offentlige innkjøpere å ta hensyn til miljø, ar-
beidsforhold, og sosiale forhold ved sine an-
skaffelser. Den offentlige helsesektoren er nødt 
til å innrette sine anskaffelser i henhold til an-
skaffelseslovgivningen. Av lovens § 5 første ledd 
fremgår det at det offentlige «[…] skal innrette sin 
anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere 
skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennli-
ge løsninger der dette er relevant», og presiserer 
at det skal tas hensyn til livssyklusanalyser.27 

I tillegg sikrer forskrift om offentlige anskaffel-
ser (anskaffelsesforskriften) § 7-9 blant annet at 
oppdragsgiveren «[…] skal legge vekt på å mini-
mere miljøbelastningen og fremme klimavennlige 
løsninger ved sine anskaffelser […]», og at «Der 
miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som 
hovedregel vektes minimum 30 prosent».28 

Handlingsplan for økt andel grønne og 
innovative offentlige anskaffelser
Meld. St. 22 (2018-2019) Smartere innkjøp – effek-
tive og profesjonelle offentlige anskaffelser29 ble 
lagt frem av Nærings- og fiskeridepartementet 
for Stortinget i 2019. I stortingsmeldingen ble det 
varslet at regjeringen vil komme med en hand-
lingsplan for økt andel grønne og innovative of-
fentlige anskaffelser. Direktoratet for forvaltning 
og økonomistyring (DFØ) skal på oppdrag fra 
Klima- og miljødepartementet utarbeide denne 
handlingsplanen i samarbeid med Miljødirekto-
ratet. De prioriterte områdene for handlingspla-
nen er transport, lav- og nullutslippsløsninger, 
bygg og anlegg, sirkulær økonomi, plast, mat 
og matsvinn og miljøgifter. DFØ har i samarbeid 

27  Anskaffelsesloven, 2016
28  Ibid.
29  Nærings og Fiskeridepartement, 2019b
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med NHO utarbeidet både veileder for grønne 
anskaffelser og et e-læringskurs for grønne 
anskaffelser30, som er et godt utgangspunkt for 
videreføring av dette til helsesektoren. I forbin-
delse med utarbeidelsen av handlingsplanen 
har det vært flere innspillsmøter, og DFØ har fått 
innspill fra organisasjoner, men helsesektoren 
har verken kommet med innspill eller blitt nevnt 
særskilt i innspill. Handlingsplanen ble lagt frem 
etter at denne teksten har blitt skrevet, i et av ti 
hovedgrep i handlingsplanen heter det at «Statli-
ge nøkkelvirksomheter som […] sykehusinnkjøp 
[…], baner vei for økt andel klima- og miljøvenn-
lige innkjøp i viktige markedssegmenter, i kraft av 
sin kompetanse, størrelse og markedsposisjon».

Sykehusinnkjøp
Sykehusinnkjøp er en av Norges største offentli-
ge innkjøpere, og er eid av Norges fire regionale 
helseforetak: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, 
Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, som har 
hver en eierandel på 25 prosent. Oppgaven til 
Sykehusinnkjøp er å gjennomføre anskaffelser på 
vegne av alle helseforetak i Norge. Dette omfatter 
innkjøp til spesialisthelsetjenesten innenfor IKT-
utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, me-
disinske og administrative forbruksvarer, tjenes-
ter og flyreiser. I vedtektene til selskapet heter det 
at «Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene 
skal skje på korrekt og samfunnsansvarlig måte. 
Helseforetaket skal være en pådriver for etisk han-
del og miljøvennlige innkjøp». Sykehusinnkjøp 
har utarbeidet en miljøpolicy31 som skal bidra 
til at miljøbelastningen fra innkjøp skal bli mini-
male. Policyen omfatter alle divisjonene under 
sykehusinnkjøp, men divisjon legemidler er unn-
tatt kategoriene «fase ut eller redusere helse- og 
miljøskadelige stoffer» og «redusere miljø- og 
klimapåvirkningen til et minimum gjennom hele 
livssyklusen». I tillegg er målet at det stilles krav 

30  Anskaffelser, 2021
31  Sykehusinnkjøp HF, 2021

til anskaffelser som skal bidra til å nå nasjonale 
miljømål og FNs bærekraftsmål.

Rapporten Sustainable Public Procurement in 
Norway32, lagt frem av OECD, konkluderer med at 
Norge har et godt lovverk og rammeverk for bære-
kraftige innkjøp og trekker frem Sykehusinnkjøp 
som et eksempel. Derimot angir rapporten at 
implementeringen, gjennomføringen, og ram-
meverket for ansvarlighet, gjennomgående er 
for svake i hele den offentlige sektoren i Norge. 
Det er gjennomgående i stortingsmeldingene 
at helsesektoren ikke nevnes særskilt, og det er 
heller ingen helhetlig miljøpolicy for innkjøp og 
anskaffelser for hele den norske helsesektoren. 
Sykehusinnkjøp sin miljøpolicy omfatter kun inn-
kjøp i spesialisthelsetjenesten, og ikke kommune-
helsetjenesten. I tillegg er legemidler ekskludert 
i de to ovennevnte kategoriene, men legemidler 
er innebefattet i kategorien «scope 3»-utslipp og 
står for en ikke ubetydelig andel av helsevesenets 
klimagassutslipp. Globalt står farmasøytisk pro-
duksjon for større klimagassutslipp enn bilindus-
trien.33 Dermed er det store deler av den norske 
helsetjenesten som står uten en godt utarbeidet 
miljøpolicy for innkjøp og anskaffelser.

Sykehusbygg
Sykehusbygg utfører tjenester for de regionale 
helseforetakene når det gjelder utvikling, plan-
legging, og gjennomføring av byggeprosjekter 
og eiendomstjenester. De skal benyttes i alle 
byggeprosjekter med en verdi over 500 millioner 
kroner. Sykehusbygg begynte i 2020 å inkludere 
klima i sin årlige melding, under punktet «sam-
funnsansvar». De har sertifisering etter ISO 14001 
og har definert egne miljømål, blant annet om 
reduksjon av flyreiser, utarbeiding av klimaregn-
skap, og utpeking av miljøkoordinatorer.34

32  MAPS Initiative, 2020
33  Belkhir and Elmeligi, 2019
34  Sykehusbygg, 2020
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linnea leikvoll, Klima=Helse

Hvem er du? 

Mitt navn er Linnea Leikvoll, jeg er 26 år og 
medisinstudent på mitt sjette studieår ved 
Universitetet i Bergen.

Hvordan jobber du med klima og helse? 

Jeg har valgt en utdanning innen helse, og 
en fremtidig yrkeskarriere der både klima-
endringer og følgende helseutfordringer vil 
bli en del av min hverdag. Jeg har vært aktiv 
i studentorganisasjonen Klima=Helse siden 
2014, en organisasjon som ser på akkurat sam-
menhengen mellom klimaendringer og helse. 
Vi jobber for å øke kunnskapen om denne 
sammenhengen samt inspirerer og engasjerer 
både enkeltmennesker og samfunn til hand-
ling for å ivareta både jordas og menneskers 
helse. Mitt arbeid for helse og klima oppsum-
meres i prosjektet gjennom Klima=Helse som 
heter «Urtehagen på Haukeland» hvor vi driver 
en grønnsakhage på sykehusterrassen. På 
denne måten kan vi involvere flere ved å øke 
kunnskap, interesse, respekt og engasjement 
rundt kosthold, matproduksjon, naturres-
surser og lokale bærekraftige tiltak. Samtidig 
kan vi redusere avstanden mellom landbruket 
og forbruker og gi den enkelte et personlig 
forhold til matproduksjon. Videre er dette en 
arena hvor pasienter, ansatte, studenter og 
pårørende kan rømme fra sykehuskorridorene 
og benytte seg av den effekten som levende 
planter, farger, lukter og rolige omgivelser har 
på den enkelte. Det er en møteplass, et fristed 
og en inspirasjon. Jeg jobber med klima og 
helse gjennom å utfordre de jeg møter på å 
tenke nytt, tenke langsiktig og tenke på hvor-
dan man kan gjøre noe konkret for lokalsam-
funnet. Vi kan alle bidra med gode vaner.

Hvorfor er et grønt helsevesen viktig for deg? 

Jeg motiveres av tanken på at vi kan gjøre 
en forskjell. Et bevisst grønt helsevesen er et 
styrket helsevesen. Det må være et mål for 
verdens helsevesen at vi jobber for å hjelpe 

dagens pasienter på en måte som ikke går ut-
over fremtidige generasjoner. Det slår meg ofte 
at fokuset i dagens helsetjeneste ofte er mer 
rettet mot sykdom enn på helse. Helse er de-
finert av WHO som «en tilstand av fullstendig 
fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare 
fravær og sykdom og lidelse», så hvorfor tar vi 
først tak når vi har mistet helse? Jeg drømmer 
om et helsevesen som bygger opp og ikke bare 
reparerer. Forebygging er et viktig stikkord når 
det gjelder arbeid innen helse og ved ivareta-
king av miljø og naturmangfold. Jeg har ingen 
interesse av å drive med brannslukking, jeg vil 
jobbe for å unngå brann i utgangspunktet.

Hva mener du det blir viktig å fokusere på 
fremover relatert til den grønne omstillingen 
i helsevesenet? 

Vi må tenke nytt. Vi må våge å endre systemet. 
Vi må se helheten og bygge et system som 
ivaretar både menneskers og jordens helse 
på langsikt. La oss motiveres av fordelene ved 
en omlegging og skape nye gode vaner. Det er 
ikke nok å tenke tanken, vi trenger handling. 
Dette er ikke et problem som er unikt for oss, 
så la oss samarbeid med andre helsevesen 
globalt. Det må bli lønnsomt å velge helse 
fremfor sykdom.

Intervju med... 
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Norge bruker 10,2 prosent av sitt bruttonasjo-
nalprodukt på helse, noe som tilsvarer løpende 
helseutgifter på tilnærmet 360 milliarder kroner 
i 2018.35 Sentrale og lokale myndigheter samt fol-
ketrygden dekker disse utgiftene. Folketrygden 
er en obligatorisk trygdeordning for norske 
statsborgere, forankret i folketrygdloven.36 Helfo 
forvalter folketrygden og dekker utgifter knyttet 
til behandlere og leverandører utenfor sykehus 
som refusjon av utgifter til helseaktører for pasi-
entbehandling, refusjon av utgifter til innbyggere 
for legemidler og medisinsk forbruksmateriell, 
samt frikortordningen.37 

Spesialisthelsetjenesten finansieres gjennom 50 
prosent behovsjusterte rammetilskudd (basisbe-
vilgning) og 50 prosent innsatsstyrt finansiering 

35  SSB, 2019
36  Folketrygdloven, 2021
37  Helfo, 2019

(ISF).38 Det er Stortinget som hvert år fastsetter 
budsjettrammene samt hvor mye penger som 
går inn i ISF-ordningen. Primærhelsetjenesten 
finansieres gjennom kommunale skatter, ram-
metilskudd fra staten, øremerkede tilskudd til 
bestemte formål samt refusjoner fra Helfo.39  
Dette finansieringssystemet blir en kritisk del av 
arbeidet med grønn omstilling i helsesektoren. 
Gjennom økonomiske insentiver kan man legge 
press på helsesektoren til å ta klimavennlige valg. 
Et eksempel på dette er at bruken av videokon-
sultasjoner, som grunnet covid-19-pandemien 
har økt voldsomt, og nå refunderes nesten tilsva-
rende konsultasjoner ansikt til ansikt. Dette kan 
føre til videre økt bruk av videokonsultasjoner 
som er mer klimavennlig.40 

38  Nye metoder, 2020
39  Ringard et al., 2013
40  Laukli, 2020; Tsagkaris et al., 2021

Finansiering av helsesektoren
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eivind engebretsen, Styreleder ved Sen-
ter for bærekraftig utdanning

Hvem er du?

Jeg er professor ved det medisinske fakultet 
ved Universitetet i Oslo, visedekan og arbei-
dende styreleder for vårt Senter for bærekraf-
tig helseutdanning, et Senter for fremragende 
utdanning, finansiert i 10 år for å bidra til å ut-
forske og styrke betydningen av bærekraftmå-
lene for helse og helseutdanning.

Hvordan jobber du med grønn omstilling i 
helsevesenet?

Som ansvarlig for vårt senter for fremragende 
utdanning, arbeider jeg primært med å skape 
bevissthet om at bærekraft og grønn omstil-
ling bør være en naturlig del av beslutninger 
som fattes på alle nivåer av helsetjenesten fra 
kliniske løsninger til hvordan vi styrer helseve-
senet nasjonalt og globalt.

Hvorfor er et grønt helsevesen viktig for deg?

Et grønt helsevesen er viktig fordi helsesekto-
ren står for en stor andel av klimautslippene 
nasjonalt og globalt. I tillegg mener jeg at 
bærekraft og klima ikke bare handler om 
politikk, det handler også om fag og fagfolks 

beslutninger. Som utdanningsleder ønsker jeg 
å skape bevissthet om dette.

Hva mener du det blir viktig å fokusere på 
fremover relatert til den grønne omstillingen 
i helsevesenet?

Jeg mener det blir viktig å fokusere på utdan-
ning. Vi må utdanne helsearbeidere som stiller 
andre krav og tenker annerledes om bærekraft 
og grønn omstilling. Bare slik kan vi påvirke 
beslutningene for fremtiden.

Intervju med... 
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Det ble i mars 2021 lagt frem et representantfor-
slag for Stortinget om å utarbeide en klimaplan 
for helsesektoren.41 Forslagsstillerne poengterte 
i sitt representantforslag at klimaendringer er en 
global trussel mot folkehelsen, samt at utslipp av 
klimagasser har omfattende negative helsekon-
sekvenser. De løftet frem at regjeringens nylige 
fremlagte Klimaplan for 2021-2030 (Meld. St. 13) 
i svært liten grad diskuterte denne problemstil-
lingen.42 De ønsket derfor å fremheve  hvordan 
klimaendringene påvirker folkehelsen, samt 
iverksette tiltak for å redusere klimagassutslipp i 
helsesektoren. Forslagstillerne fremmet følgende 
forslag:

1. Stortinget ber regjeringen utarbeide en 
klimaplan for helsesektoren, med mål om en kli-
manøytral helsesektor, og legge denne fram som 
sak for Stortinget. 

2. Stortinget ber regjeringen utarbeide et klima-
budsjett for helsevesenet og rapportere på dette 
i statsbudsjettet. Klimabudsjettet må inkludere 
utslipp fra drift, innkjøp, transport og bygg.

Eksternt fikk forslaget støtte fra Den norske le-
geforening, Norsk Sykepleierforbund, Legenes 
klimaaksjon og Grønt helsevesen. Disse orga-
nisasjonene kom med skriftlige høringsinnspill 
og deltok på den digitale stortingshøringen.43 
Organisasjonene understreket blant annet at det 
er nødvendig med konkrete mål for helsesekto-
rens klimaplan, og viktigheten av å inkludere 
kommunehelsetjenesten inn i en klimaplan for 
helsesektoren. Helse Vest RHF uttrykte også sin 
støtte til forslaget i et skriftlig innspill til komitéen.

41  Stortinget, 2021
42  Klima og Miljødepartement, 2021
43  Helse- og omsorgskomiteen, 2021

Politisk engasjement
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CHarlott nordström, Migrasjonshelse, 
Folkehelseinstituttet 

Hvordan jobber du med grønn omstilling i 
helsevesenet? 

Jeg har engasjert meg internt på Folkehel-
seinstituttet i å skape en uformell arena (kli-
malunsj) for kunnskapsdeling og diskusjon 
med kollegaer som forsker på eller jobber med 
klima, miljø, mat og helse. Jeg forsøker å bidra 
til samsnakk på tvers. Som ansatt bruker jeg 
også muligheten til å gi grønne innspill til alle 
relevante interne prosesser. FHI har nå satt 
klimaendringer og folkehelse som en av sine 
overordnede strategiske satsinger. Vi skal ta en 
ny rolle innenfor klima, miljø, mat og helse. FHI 
er opptatt av å redusere eget klimaavtrykk, og 
skal nå få utarbeidet et klimaregnskap. Jeg er 
veldig stolt av kollegaer og toppledelsen, det 
skjer mye i FHI framover som man kan glede 
seg over.

Hvorfor er et grønt helsevesen viktig for deg?

Vi må ha et helsevesen som både bidrar og 
forbereder seg på å stå i konsekvensene av kli-
maendringer, slik at befolkningen har en god 
helsetjeneste også i framtiden. God helse er 
bærekraftsmål 3 og, som for andre bærekrafts-
mål virker arbeidet med å nå dette målet inn 

på hvordan man når andre mål, for eksempel 
nok mat, rent vann og ansvarlig forbruk. 

Hva mener du det blir viktig å fokusere på 
fremover relatert til den grønne omstillingen 
i helsevesenet?

Løsninger som bidrar til bærekraft over tid. Vi 
må ivareta økonomi, mulighet å opprettholde 
over tid og de må ha effekter folk kan forstå. I 
den nye FHI satsingen må vi utvikle ny kunn-
skap som kan ligge til grunn for råd om grøn-
nere helsevesen.

Intervju med... 
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Vi håper denne rapporten har vist at det alle-
rede finnes en rekke gode tiltak for å redusere 
klimafotavtrykket til helsesektoren i Norge. I 
spesialisthelsetjenesten har miljøkoordinatorene 
vært viktige for å iverksette konkrete planer og 
mål for utslippskutt. Et godt eksempel er Sunnas 
Sykehus som har kuttet 50 prosent av sine klima-
gassutslipp fra 2013 til 2019. Videre gir rapporten 
om samfunnsansvar fra spesialisthelsetjenesten 
oss et godt innblikk i hvor utslippene stammer fra 
og hvilke tiltak som burde settes i gang for å re-
dusere disse. Miljøpolicyen til sykehusinnkjøp og 
sykehusbygg er også sentrale i utslippsreduksjo-
nen og de fleste kommunene har kommet langt i 
sitt arbeid med utslippskutt.

Til tross for dette er likevel utslippene fra helse-
sektoren høye, og med Norges ambisiøse klima-
mål om 50-55 prosent kutt i alle sektorer innen 
2030 og 90-95 prosent kutt innen 2050 er det 
tydelig at utslippene i helsesektoren må ned. Vi 
er derfor nødt til å finne en vei som effektivt leder 
oss mot nullutslipp i helsesektoren. 

Veien til nullutslipp
Det finnes ulike veier vi kan velge mot målet om 
nullutslipp, i figur 9 beskriver vi to av disse veie-
ne, “grønn kurs” og “stabil nedgang”. Disse veie-
ne har ulik kostand og totalt utslippskutt. På kort 
sikt kan vi gjøre kutt som er kostnadsbesparende 
eller kostandsnøytrale, og disse vil så klart velges 
først siden de er billigere og lettere å gjennomfø-
re.44 Over tid vil det bli dyrere og vanskeligere å 
kutte de resterende utslippene. Man kan derfor 
argumentere for at den optimale veien til nullut-
slipp er å raskt foreta de billige og enkle kuttene, 
og dermed ha bedre tid til å planlegge gjennom-
føring av de dyrere og vanskeligere kuttene.45 

Ser man på figur 9 vil dette bety å velge veien 
som den bøyde kurven tar i stedet for den rette. 
Gjennom «grønn kurs» blir utslippene raskt redu-
sert ved å gjennomføre de billige og enkle kut-
tene først. Slik kan man raskere oppnå utslipps-
reduksjon sammenlignet med «stabil nedgang». 
«Grønn kurs» vil også gi betydelig større totale 
utslipp over gjennomføringsperioden som «stabil 
nedgang».

44  Brean, 2020
45  McKinsey, 2017

Figur 9: To veier til nullutslipp i spesialisthelsetjenesten, tall fra Helse Sør-Øst (produsert av David V. Brasfield 
for Helse Sør-Øst)
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1. Lage et nasjonalt klimaregnskap for utslippene fra helsesektoren
De fire helseforetakene sin rapport om samfunnsansvar som beskriver klimagassutslippene fra 
spesialisthelsesektoren er viktig for vår forståelse av hvor utslippene kommer fra og dermed 
hvor man kan redusere dem. Imidlertid mangler rapporten gode data på scope 3-utslipp, som vi 
fra internasjonale estimater vet er en av de største kildene til utslipp i helsesektoren. Vi anbefa-
ler derfor at det lages et nasjonalt klimaregnskap i tråd med GHG-protokollen, som vil si at det 
må inneholde beregninger av utslipp for scope 1, 2 og 3. Dette klimaregnskapet må inkludere 
hele helsesektoren, altså primær-, spesialist-, omsorgs- og tannhelsetjenestene. Analysen må 
også utvides til å omfatte regionale nivåer og avdelingsanalyser slik at man mer effektivt kan 
hjelpe beslutningstakere med å redusere utslippene.

Våre anbefalinger
Med Grønt helsevesen-prosjektet har vi forsøkt å kartlegge eksisterende klimatiltak i helsesektoren og 
utvikle en strategi for videre arbeid med å gjøre helsesektoren klimanøytral. Gjennom arbeidet med 
prosjektet har vi vært i kontakt med en rekke sentrale aktører som til daglig jobber med å gjøre hel-
sesektoren grønnere, dette inkluderer miljøkoordinatorer på ulike sykehus, fagforeninger for helsear-
beidere, forskningsmiljøer, statlig forvaltning, og aktivister. Vi har arrangert en rundebordsdiskusjon 
med disse aktørene hvor vi diskuterte hva som er den beste veien videre for å oppnå målet om grønn 
omstilling i helsesektoren. Av diskusjonen kom det tydelig frem at ønsket om omstilling er til stede, 
men så langt har mye av arbeidet vært fragmentert, og har manglet gode data og en konkret plan. Vi 
vil derfor konkludere denne rapporten med fire hovedanbefalinger for hvordan det kan jobbes videre 
med å gjøre helsesektoren klimanøytral.

2. Utarbeide en klimaplan for helsesektoren som setter spesifikke mål for årlige 
utslippskutt på veien mot nullutslipp
Til tross for stort omfang i bruken av miljøsertifiseringsordninger som ISO 14001 og Miljøfyrtårn, 
samt reguleringer gjennom stortingsmeldinger og lovverk, øker fortsatt klimagassutslippene i 
helsesektoren. Vi mener at det er behov for en annen tilnærming som kan bidra til å konkretise-
re mål og tiltak. Derfor anbefaler vi at det utarbeides en helhetlig klimaplan for helsesektoren 
som setter tydelige mål med klare tidsrammer for oppnåelse. Dette kan gjøres ved hjelp av kli-
mabudsjett, som gir god oversikt over hvor mye man må kutte for å oppnå de fastsatte målene 
om reduksjon, hvor effektive tiltakene man iverksetter er, hva det vil koste, og hvem som har 
ansvar for de ulike utslippskuttene.

Ansvaret for utarbeidelsen av klimaplanen bør fordeles mellom ledere for helsetjenestene, 
lokale, regionale og nasjonale myndigheter, samt private helsetilbydere. Ved hjelp av lover og 
reguleringer kan staten og vise vei i dette arbeidet. Dette kan de for eksempel gjøre ved å legge 
klare føringer for en mer klimavennlig drift i helseforetakenes styringsdokumentener, bistå fyl-
kene og kommunene økonomisk, og assistere i utarbeidelsen av klimaplaner for primær-, tann- 
, og omsorgstjenestene. Medikamenter står for en stor andel av utslippene fra helsesektoren og 
et virkemiddel for å redusere disse utslippene kan derfor være å inkludere klimafotavtrykket i 
nytte-kostnadsevalueringen av nye medisiner i beslutningsforum for nye metoder.
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3. Etablere et kompetansesenter for bærekraft som vil stå ansvarlig for å lede ar-
beidet med grønn omstilling av helsesektoren
Norge har i dag et bredt spekter av forskningsinstitusjoner, akademiske organisasjoner, kompe-
tansesentre, fagforeninger, helseforetak, aktivistgrupper, og internasjonale organisasjoner som 
alle jobber på ulike måter med å redusere klimafotavtrykket til helsesektoren. Til tross for mye 
godt arbeid blir tilnærmingen fort fragmentert, og det mangler en tydelig koordinerende enhet 
som legger føringer og viser vei. Vi anbefaler derfor at det, på linje med i England, opprettes 
et kompetansesenter for bærekraft i helsesektoren som er uavhengig, forankret i forskning, 
og som vil lede an i arbeidet med grønn omstilling av helsesektoren ved å komme med klare 
politiske anbefalinger.

4. Engasjere ansatte på alle nivåer i helsesektoren for å sikre god lokal forankring 
for klimatiltak
Motivering av ansatte på tvers av helsesektoren vil være avgjørende for å få gjennomført tilta-
kene som er nødvendig for å redusere klimagassutslippene fra helsesektoren. Organisajonser 
som Legenes klimaaksjon og Klima=Helse har bidratt  å sette søkelys på og spre kunnskap om 
helsekonsekvensene av klimaendringene, og motivere til en grønnere livsstil. Likevel mangler 
det bredere involvering av klinikere på alle nivå i helsesektoren. Vi anbefaler at man engasjerer 
ansatte i helsesektoren for å kunne sikre god lokal forståelse og tilpasning av tiltakene som 
iverksettes. Slik kan man for eksempel få på plass mer klimavennlig mat i kantinene på syke-
husene, og gi ansatte muligheten til å aktivt engasjere seg i utarbeidelsen av klimavennlige 
tiltak på sin avdeling eller sitt sykehus.46  

Økonomiske insentiver kan også tas i bruk for å oppfordre virksomheter til å velge grønnere 
alternativer. Gjennom Helfo sin refusjonsordning kan man gi økt økonomisk uttelling for å velge 
grønt, for eksempel ved å oppfordre til videokonsultasjoner der det er hensiktsmessig, forskrive 
medikamenter med lavere klimafotavtrykk, jobbe forebyggende for å unngå innleggelser, og 
skrive ut flere grønne resepter som oppfordrer til bruk av naturen. 

I tillegg anbefaler vi å gjennomføre spørreundersøkelse blant ansatte i helsesektoren for å kart-
legge hvilke bekymringer de har med tanke på klimaendringene og deres effekt på helsen, samt 
hvilke tiltak de mener det er viktig å gjennomføre i for å redusere helsesektorens klimafotav-
trykket. Ettersom samfunnet har stor tillit til helsearbeidere vil det å involvere dem gi verdifull 
legitimitet til det viktige arbeidet med reduksjon av helsesektorens klimagassutslipp.

46  FMLM, 2021
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