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Mål nr

Mål

Transporter (resultatmål)
M1
Antalet flygresor under 50
mil ska minska med 5 %
jämfört med 2016

Aktivitet

Ansvarig

Rapport till

Rapport

Mätetal

Utbilda relevanta medarbetare i
Skype/videokonferens

Miljöchef med
hjälp av
enheten för
Telemedicin

Sjukhusdirektör

T2, Helår

Antal
flygresor

Miljöchef

Sjukhusdirektör

T2, Helår

% av
drivmedel

Sjukhusdirektör

T2, Helår

DDD

Informera om ny resepolicy och
klimatkompensation

Utgångsv
ärde 2016 Finansiering

Miljönytta och hälsoeffekt

783 Inom ramen för Reducerad klimatpåverkan
befintlig budget genom minskade utsläpp av
koldioxid samt minskade
utsläpp av cancerogena och
allergiframkallande ämnen

Utredning om klimatvinster av resfria
möten
M2

Andelen etanol som
personbilsdrivmedel ska
vara 70 % vid utgången av
år 2017

Läkemedel (resultatmål)
M3
Minska användningen av
diklofenak och
fluorokinoloner enligt
verksamhetsuppdraget

Avfall (resultatmål)
M4
Andelen materialåtervunnet
avfall ska vara minst 33 %
av den totala
avfallsmängden vid
utgången av år 2017

Informera berörda verksamheter om
tankställen samt om miljömässiga
fördelar med etanol

Information till berörda verksamheter, Verksamhetsvia riktade besök och utbildning
chef
Läkemedelsgenomgångar för äldre
patienter

Minskning av förbrukningsvaror enligt Miljöchef
minskningslista (M5)
Aktiviteter och information utifrån
plockanalys av avfallsfraktioner
Utbildning av externa aktörer med
verksamhet på sjukhusområdet
Information om återanvändning av
överskottsmaterial via Human Bridge

55% Inom ramen för Se ovan
befintlig budget

FluoroInom ramen för Minskade halter av
kinoloner:
befintlig budget svårnedbrytbara läkemedel i
41716 DDD
miljön, t ex antibiotika som
Diklofenak:
68335 DDD

Sjukhusdirektör

T2
Helår

%

även ökar risken för resistenta
bakteriestammar

31% Inom ramen för Återvinning/återanvändning ger
befintlig budget större miljövinst än
förbränning, som i sin tur ger
större miljövinst än deponering
Minskade utsläpp av t.ex.
dioxin vid förbränning

Förbrukningsvaror (resultatmål)
M5
Minska användningen av
förbrukningsvaror i
minskningslistan med
5 % jämfört med 2016

Informera om alternativa
förbrukningsvaror vid t ex
beställarträffar

Miljöchef

Sjukhusdirektör

Helår

%

Genomföra pilotförsök i samarbete
med Uppsala universitet: utredning
och testning av reningsmetoder

Miljöchef

Sjukhusdirektör

Helår

Genomfört
Ja/Nej

Studiebesök för berörda
verksamheter

Miljöchef

Sjukhusdirektör

Helår

Genomfört
Ja/Nej

17,1 milj
artiklar

Följa statistik och göra punktinsatser
på verksamheter med stor förbrukning
Sammanställa och sprida goda
exempel från verksamheter som
minskat sin användning

Läkemedel (utredningsmål)
M6
Utreda möjligheten att rena
bort antibiotika och
resistenta mikroorganismer
från avloppsvattnet vid
Akademiska sjukhuset

Minskade halter av
svårnedbrytbara läkemedel i
miljön, t ex antibiotika som
även ökar risken för resistenta
bakteriestammar.
-

M7

Utreda möjligheten till
minskade utsläpp av
klimatpåverkande
anestesigaser

Inom ramen för Minskad användning av
befintlig budget förbrukningsvaror av
engångskaraktär leder till:
- minskad förbrukning av
råvaror med fossilt ursprung
- minskade mängder avfall till
förbränning, vilket leder till
minskade utsläpp

Reducerad klimatpåverkan
genom minskade utsläpp av
gaser med hög
växthuspotential

Förbättra mätning av lustgasflöde vid
förlossningen
-

-

