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Politicians discussing Climate Change!
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Vitale dagsordner

Drivhusgasreduktion

Affald, kemikalier, materialer/Cirkulær økonomi

Miljømæssig bæredygtighed

De seneste mange årtier

Globale og nationale kriser og mål
Parisaftalen (global): < 2,0 ⁰C

EU: Fit for 55. 55% reduktion af CO2e udledninger i 2030

DK: 70% reduktion af CO2e udledninger i 2030

Regioner: 75% reduktion af udledninger i scope 1 og 2 i 2030

Behandling
Patientsikkerhed og kvalitet
Helbred, sundhed
Forebyggelse
Sikkerhed, tryghed, tillid
Patientoplevelse og pårørende
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Vitale dagsordner SKAL tilgodeses samtidig
Det globale og nationale niveau

Sundhedsvæsenet
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Sundhedsvæsenet i en bæredygtig kontekst

Ufravigeligt fokus på social bæredygtighed

• Patientsikkerhed og kvalitet 

• Patient- og pårørendeoplevelse

• Tryghed

• Tillid

• Sikkerhed

• God arbejdsplads

Nye – også ufravigelige - klimakrav

§ Stort indkøb af produkter og materialer fra hele 

verden, herunder mange engangsprodukter

§ Mange m2 og udstyr der skal driftes, vedligeholdes, 

renoveres, udskiftes – bygninger, apoteker, køkkener, 

vaskerier, sterilcentraler, lagre, apparatur mv.

§ ”Produktion” 24/7/365 

§ Mange borgere og patienter i fysisk kontakt med 

sundhedsvæsenet

§ Meget stor bevågenhed fra politikere og borgere
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Husk bredden midt i det nationale CO2e fokus
Bæredygtighed

Alt det andet
Det sociale

Materialer/ressourcer

Biodiversitet

Klimatilpasning

….

Omstilling

• Energiforbrug
• Transport mv.
Adfærd

Indkøb

CO2e, klimagasser

Regionens, Sygehusets, Institutionens, 
Kommunens, virksomhedens udledningerSammenhængen er 

helt central
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Klimabaseline for en region

295.000 ton CO2/år
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Klimaaftryk for varer og tjenesteydelser fylder 
klart mest

Klimabaseline for en region

Medicin og medicinsk udstyr fylder meget

Regionernes målt på
75% reduktion angår
kun denne del
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Næste niveau - transport
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Næste niveau – fødevarer og øvrige varer



På jobbetPrivat

Kvalitet og levetid

Behov og funktionalitet

Drift og vedligehold

Hvordan undgår jeg kritik af min del?
Ryggen fri
Distribueret ansvar
Bundlinier flere steder

Indkøbspris

ProfessionelleAmatørerProfessionelle Amatører

Paradoksalt ift. indkøb

Arbejdsmiljø, miljø, klima, 
bæredygtighed

Hvad hjælper mig bedst i længden? 
Er bedst til prisen?
Ansvar ét sted
Alle bundlinier et sted



Fra dagligdagen med offentlige kunder

• Forståelse for, at bæredygtighed er vigtigt og ikke går væk!
• Reelt ønske om at gøre noget andet, tænke cirkulært, i

livscyklus perspektiv mv.
• Fine visioner og skåltaler
• Stigende bekymring for Greenwashing
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MEN…!!
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• Men det halter gevaldigt at komme fra ord til handling

• Indkøbere måles oftest kun på anskaffelsespris – som skal reduceres!

• Kun sjældent medtages drift og end-of-life

• Vanskeligt at gøre bæredygtighed konkurrenceegnet

• Måler kun på det, som kan opgøres monetært eller som CO2e (ignorerer andre 

bæredygtighedselementer)

• Risiko for ensidig fokus på klimagasser

• Elastik i tildelingskriterier, stejl priskurve mv. = ingen reel forandring

Visionen og fagligheden dør på vej gennem indkøbsfunktionen – angsten tager over! Det kræver 

ikke mod at vælge den laveste anskaffelsespris!
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Centrale overvejelser i arbejdet med bæredygtighed

Forandringsdagsorden 

Vanebrud 

Adfærdsdesign

Grundlæggende analyser
• Arbejd ud fra en baseline for værdikæden
• Kortlæg jeres påvirkningsmulighed
• Lav barriereanalyser (implementérbarhed)
• Afklar effekt, indsats, målbarhed, synlighed

Prioritering og forankring
• Få en klar og forankret prioritering administrativt og politisk
• Klar forventningsafstemning ift. effekt, tid, indsats mv.
• Overvej også at prioritere hurtige resultater med stor synlighed

Implementering
• Anerkend og opnå ejerskab til forandringsdagsordenen
• Inddrag praksis tidligt og dybt

Måling og rapportering
• Indret hensigtsmæssige KPI’er!
• Mål, følg op, rapportér
• Kommunikér internt og eksternt
• Kommunikér mereJ

Ift. bæredygtige indkøb 
• Det grønneste indkøb er dét, du ikke foretager
• Reducér forbrug og spild
• Levetidsforlæng
• Genbrug
• Total Cost of Ownership, End of Life
• Hjælp indkøberne – dette er nyt
• Acceptér at der ikke er én sandhed – der skal tages ansvar
• Udbud og evalueringskriterier!
• Start med noget ‘nemt’ og synligt

Reducér antallet af  

patienter



Tak for ordet

Jonas’

Tom Heron

Direktør / Regionsdirektør

Bæredygtighed, byudvikling, miljø & digitalisering 

tomh@niras.dk

+45 2366 6624

NIRAS A/S   

Baseline for værdikæden
Prioritér tydeligt og forventningsstem

Involvér praksis dybt + adfærdsdesign

Kom i gang og tag ansvar!

Opbakning, engagement, momentum
Økonomi til drift og udvikling, BC

Skarpe analyser

Grønne indkøb og design for purpose
Samarbejde

Kontakt 


