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STRATEGISPOR 3

At tage hånd om 

klima, miljø og 

ressourcer for at 

sikre en 

bæredygtig 

udvikling



▪ 578.000 tons CO2 i 2018
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68%

18%

8%

5%

Fordeling af det totale klimaaftryk 2018

Indkøb af varer og
tjenesteydelser

Byggeri og anlæg

Transport

Energiforbrug

Klimaaftryk for den interne drift
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26%

22%

10%

21%

4%

18%

Klimaaftryk indkøb varer og tjenesteydelser

Læge- og sygefaglige
produkter/udstyr

Medicin

Medicoteknisk udstyr

Tjenesteydelser

Fødevarer

Øvrige varekøb

DET GRØNNE REGNSKAB



Hospitalernes affald
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7000 tons affald – Hospitalerne samlet i 
2018

19% genanvendelse

19%

74%

7%

Affaldsbortskaffelse
2018

Genanvendelse

Forbrænding

Specialbehandling
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Cirkulær Økonomi - ny betegnelse for sund fornuft...

Alles ansvar = ingens ansvar

Kædeansvar

Vores ansvar at:

• forbruge forsvarligt 

• sortere/genanvende meningsfuldt.



Regionale Testlabs i Randers
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Svanemærket

Projekt ‘Urent Plast’

Det Gode OP-forløb, 6.spor

+ Det løse...

(Materialestrømsprojektet, AUH)



Svanemærkning

10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

En forpligtende ramme – der understøtter cirkulær økonomi

1.klasses miljømærke

Indkøbspolitik i RM

93% kender      64% går efter det



Svanemærkning
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Ingen kriterie-ramme for Hospitaler, men...

Serviceafdelingen = vores interne rengøringsfirma 



Svanemærkning
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Rengøringsmidler – Indhold og dosering

Vinduespudsning

Vaskeriservice

Mopper/klude

Andre produkter (toiletpapir f.eks.)

Etiske krav

Antal affaldsposer pr. km2



Svanemærkning
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På Regionshospitalet Randers 
bruges der 1 million plastic poser 
om året...

25 skraldeposer, som ”ikke vejer noget” = 
- 43 kg plastic/året



Projekt ‘Urent Plast’
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Plastemballage fra køkkenet + serviceområdet – senere klinikken

Forskellige typer af plast – og anvendelse



Projekt ‘Urent Plast’
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Dansk Affaldsminimering – Langå

Plasten bliver i DK, vi kender cirklen

Økonomisk neutralt/positivt



Det Gode OP-Forløb
- et forbedringsprojekt for alle
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Styregruppe (tværfaglig, 25 personer)

2 spor: ”Skraldemænd” og  ”Sparegrise”

Baseline, data, evidens, adfærd og kultur

De fysiske rammer udfordrer os!



Det løse...
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Samarbejde ml. Aalborg Universitet &

Medico-teknisk afdeling

Volumen >< CO2 reduktion

- adfærd

- reperation

- bortskaffelse

- Indkøb



Hvad har vi brug for, fra arkitekturens og 
sygehusets tekniske side af?...
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Bygge, indrette og indkøbe med cirkularitet for øje

Opmærksomhed på, om vi passer på 

vores ting (kultur/adfærd)

Genbrug – på tværs af enheder

Rammer og ressourcer til renovering 

og reparation

Fysiske rammer for affaldssortering

DIALOG

Vi har alle brug for: ledelsesmæssig opbakning

kompetenceløft



Region Midtjyllands

Netværk for Bæredygtige 
Hospitaler

• Åbent for alle ansatte – næste møde 22/10

• ”Puljen for  udvikling af Bæredygtige 
Hospitaler” 

frist 1/9 samt 1/11.



- Tak for opmærksomheden
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Kontakt:

Regional Udvikling

Team Bæredygtighed og Grøn Omstilling

Maria Gaden, projektleder, magajn@rm.dk, 24676105

mailto:magajn@rm.dk

