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Hur viktig är hälso- och 
sjukvården för klimatfrågan?

Konsumtionsbaserade/territoriella 
utsläpp

Hälso- och sjukvården står för 21 
procent av den offentliga sektorns 
utsläpp av växthusgaser i Sverige

Vad består den i?

Vad kan vi göra?

2019-03-31 Göteborgs Stad 2014, Klimatomställning 2.0



GHG-protokollet sett ur sjukvårdsperspektiv
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Projekt - Miljöspendanalys
Undersöka miljöpåverkan från inköp inom offentlig sektor

Inköpsanalys

Miljödata från Exiobase

Jämföra olika inköpsposter mot varandra

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-
upphandling/miljospendanalys/

www.exiobase.eu

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/miljospendanalys/
http://www.exiobase.eu/


Klimatpåverkan från VGRs inköp av varor och 
material 2016
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VGRs Fossiloberoendemål 
(energi och transporter) –
klimatpåverkan mindre än 
25% av klimatutsläppen

Potential titta på en 
större del sjuk- och 

hälsovårdsmateri
al…
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Vilka insatser krävs? /Goda exempel från VGR

2019-03-31 Här skriver du in sidfot



Sjuk- och hälsovårdsmaterial: Förbrukningsvaror

>20% av VGRs
CO2e kommer från 

sjuk- och 
hälsovårdsmtrl

-Trend fler 
engångstextilier

-5 gånger högre 
CO2e

- Operationssax
Engångs /flergångs

Materialval

-bioplaster, 
sopsäckar, 
förkläden, 

medicinkoppar, 
riskavfallsbehållare

2019-03-31
Ref: Örebro läns landsting, Richert S, 2019, Stockholms Läns 
Landsting, Öman A et al, 2014





EU:s avfallshierarki

2019-03-31 Här skriver du in sidfot Ref: Läkartidningen, 2019;116;FHCU



Studie: Resurssmarta operationer - resultat
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Kundanpassade operationsset
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Energi

Fossilfri 
energianvändning

Energieffektivitet



SPARA EL
genom att

dra ur kontakten

Laddare kan dra el, 
även om utrustningen 

är fulladdad

Projekt: Energismarta avdelningar 



Fossiloberoende
fordonsflotta

-gas och el

9000 flygresor i tjänsten, 
vanligaste resmålet VG -

Stockholm

Klimatväxlingsprogram

2019-03-31

Transporter



Livsmedel

Sjukhusmåltider, drygt 4 miljoner per år

Ambition med måltider

Följer upp klimatpåverkan

One Planet Plate, WWF: 

‒ 0,5 kg CO2e/måltid

2019-03-31 https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/one-planet-plate/

https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/one-planet-plate/


Webbutbildning klimatsmart mat: 

http://intra.vgregion.se/klimatsmartmat

https://www.vgregion.se/klimatsmartmat

http://intra.vgregion.se/klimatsmartmat
https://www.vgregion.se/klimatsmartmat


Medicinska gaser

Lustgas Anestesigaser
- 265 gånger starkare än CO2
- Destruktionsanläggningar, 

handhavande

- Sevofluran och desfluran
- Lågflödesanestesi



Vad krävs för framtiden?

Större fokus på inköp och effektivare 
arbetssätt

Minska påverkan från användning av 
produkter och material

Mer kunskap

Samverkan

2019-03-31 Här skriver du in sidfot



Tack!



Resurseffektiva operationer 
för lägre klimatpåverkan

2019-03-31 Här skriver du in sidfot


