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Styresak 84/2011: Helgelandssykehuset HF som pilot for Helse  
    Nord RHF i innføringen av ISO14001-   
    miljøstandarden 
 
Møtedato: 08.-09.12.11 
Møtested: Mo i Rana 
 
 
I denne saken presenteres innføringen av ISO14001 i Helgelandssykehuset, og foretakets funksjon som 
pilot i Helse Nord. 
 
Bakgrunn 
 
Helgelandssykehuset HF er pilotsykehus for Helse Nord RHF i innføringen av ISO14001 – 
miljøstandarden. Sykehuset deltar derfor i den nasjonale prosjektgruppen for ISO14001. Det er et krav fra 
Helse- og omsorgsdepartementet at alle sykehus skal sertifiseres etter denne standarden innen 2014.  
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
1. Styret tar saken til orientering og er tilfreds med at Helgelandssykehuset setter et ytterligere fokus på 

miljø og miljøarbeid. 
2. Styret forventer at Helgelandssykehuset blir miljøsertifisert etter ISO14001 miljøstandard innen mars 

2013. 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandlere:  
Per Martin Knutsen 
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Innføring av Miljøledelse i Helgelandssykehuset HF – Et grønnere sykehus? 
 
Informasjon om ISO14001 prosjektet 
 
Helgelandssykehuset HF er med som pilot for Helse Nord RHF i innføringen av 
ISO14001 – miljøstandarden. Helgelandssykehuset deltar derfor i den nasjonale 
prosjektgruppen for ISO14001. 
 
Det er et krav fra Helse- og omsorgsdep.  at alle sykehus skal sertifiseres etter denne standarden innen 
2014. For Helgelandssykehuset skal dette være på plass innen mars 2013. Dette innebærer bl.a. at 
Helgelandssykehuset HF skal kartlegge og identifisere miljørisikofaktorer og utarbeide en plan hvordan 
disse skal håndteres og evt reduseres. Dette skal gjøres på alle avdelinger i sykehuset. Miljøledelse og 
miljøstyring er et ledelsesansvar. 
 
Det er opprettet en prosjektgruppe i Helgelandssykehuset som skal arbeide med å innføre disse 
systemene. InternService Mosjøen har påtatt seg prosjektlederrollen og hovedansvaret med dette, men 
det vil også være prosjektmedarbeidere på hver enhet som skal bistå lokalt. Ledere på alle nivå vil måtte 
bistå prosjektgruppen etter hvert. Når systemet er innført skal det ivaretas av linjeorganisasjonen. 
 
Organisering: 
Rolle Navn Tilhørighet 
Prosjekteier Per Martin Knutsen Adm. Dir HF 
Styringsgruppe Foretaksledelsen HF 
   
Prosjektgruppe:   
Prosjektleder Bjørn Kjærstad Avdelingssjef InternService 

Mosjøen 
Prosjektdeltaker I 
Særskilt ansvar for 
utarbeidelse av skjema, 
prosedyrer, kartlegging 
med mer. 

Hallvard Karlsen Teknisk avdeling Mosjøen 

Prosjektdeltaker Vidar Smalås Avdelingssjef intern service Mo i 
Rana 

Prosjektdeltaker Hanne Holdhus Farmasøyt SSJ, MSJ 
Prosjektdeltaker Tor Magnus Molund Foretakshovedverneombud 

 
Utklipp fra prosjektbeskrivelsen:  
 
Følgende krav og vedtak er bakgrunnen for oppstart av prosjektet:  

• Helse- og omsorgsdepartementet: Krav om etablering av miljøledelse og miljøstyringssystem og 
påfølgende sertifisering av styringssystemet i henhold til ISO 14001-standarden. Det tas sikte på 
å innføre slike systemer innen utgangen av 2014. 

• I oppdragsdokumentet for 2011 er det nedfelt at Helgelandssykehuset HF skal være en av 
pilotene i prosjektet 

 
Hva er miljøsertifisering etter ISO 14001? 
ISO 14001 er en internasjonal standard for oppbygging av miljøstyringssystemer. Den inneholder 
detaljerte krav til hvordan et miljøledelsessystem skal bygges opp. Kravet til kontinuerlig forbedring står 
sentralt. 
Miljøledelse er en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring for å sikre at 
foretaket oppnår en kontinuerlig forbedring av sin miljøpåvirkning. Standarden setter ikke konkrete krav 
om miljøprestasjon utenom oppfyllelse av lover og forskrifter knyttet til ytre miljø. Miljømål og 
handlingsplaner må foretaket selv formulere.  
 
Det er seks sykehus som skal gå foran som piloter og få erfaringer som de andre sykehusene kan dra 
nytte av. Helgelandssykehuset HF skal delta som pilot. Det innebærer at miljøledelse skal være 
implementert innen mars 2013.  
Miljøledelse er et linjeansvar og det er avdelingslederne som har ansvar for at miljøledelse blir integrert i 
egen avdeling. Avdelingslederne har ansvar for at miljøstyringssystemet følges opp og driftes etter 
innføring. 
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For å sikre en helhetlig og god innføring etableres det et eget prosjekt som skal legge til rette for at 
innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF og at foretaket kan sertifiseres innen 2013.  
 


