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Center for Bæredygtige Hospitaler

DSS Forårsseminar - 01.03.2022

Hvordan skaber vi et bæredygtigt sundhedsvæsen?
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Stort aftryk – stort ansvar

Sundhedsvæsenet i EU, USA og Kina 
står for 56% af udledningen, men huser 
kun 29% af befolkningen* 

Sundhedsvæsenet
= 6,3% af Danmarks CO2-udledning*

Iflg WHO er klimaforandringer den største 
trussel mod sundhed i det 21. århundrede**

*https://noharm-uscanada.org/ClimateFootprintReport
**https://www.who.int/globalchange/global-campaign/cop21/en/

https://noharm-uscanada.org/ClimateFootprintReport
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4 pct.
Energiforbrug 

11 pct.
Byggeri og anlæg

5 pct.
Transport

Klimaaftryk Region Midtjylland
(2020)

80 pct.
Varer og 
tjenesteydelser
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Emissioner fra varer og tjenesteydelser  

80 pct.
Indkøb af 
varer og 
tjenestey
delser

Medicin 30%

Medicinsk udstyr 31%

Fødevarer 3%

Øvrige varekøb 12%

Sundhedsydelser 10%

Øvrige varer og 
tjenesteydelser 15%
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- Måden vi skaber sundhed 
på i dag, må ikke forringe 
fremtidige generationers 
mulighed for at kunne leve 
et sundt liv.
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Center for Bæredygtige Hospitaler

Cirkulær 
økonomi

Formål
Understøtte hospitalerne i realisering af CØ målsætninger:

•70 % CO2-reduktion

•30 % reduktion af ressourceforbrug

•30% affaldsreduktion  

•70 % genanvendelse af affald

• Reduce
• Reuse
• Recycle
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Center for Bæredygtige Hospitaler

CfBH

•Involvering og organisering af medarbejdere

•Lokale pilotprojekter à regionale testlabs

•Forskningssamarbejder

•Styrke nationalt og internationalt samarbejde

•Øget fokus sundhedspolitisk/klimapolitisk

•Udvikling og innovation 

•Implementering og skalering

•Interne og eksterne partnere
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Fra silo til cirkel 
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Anvendelse

Afsætning

Indkøb & 
Medicoteknik

Center for 
Bæredygtige 
Hospitaler

• Reduce
• Reuse
• Recycle



Puljeprojekter/testlabs

– eksempler fra praksis...



Puljeprojekter – Reduktion af forbrug
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Lejepapir i jordemoderkonsultation fjernet, 
426kg affald/år

Unødvendigt efterskyl med 100 ml. NaCl
drop på kirurgisk sengeafdeling (60 stk pr. 
døgn)

Patientinvolvering – dyner og drikkedunke

àHygiejne - adfærd eller evidens?

àArbejdsgange - kultur eller faglighed?

100 ml 
NaCl
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ü Skalering af puljeprojekternes 
succes’er

ü Nem måde at komme i gang

ü Gennemprøvede tiltag

Bæredygtighedstrappen

Fokus generelt 

ü Undgå spild og unødigt forbrug

ü Mere flergangsudstyr

ü Mere genanvendelse
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Lejepapiret benyttes ikke ved 
undersøgelser, eller når 
patienten ligger på lejet.

Drop lejepapiret Fjern unødvendige 
skraldespande

Antallet af skraldespande og 
affaldssække minimeres i 
afdelingen og på kontorer, så det 
passer til jeres behov. 

Reduktion af klinisk 
risikoaffald
Gennemgå grundigt med store 
dele af personalegruppen, hvad 
der skal i klinisk risikoaffald og 
hvad der ikke skal.

Der tages kun den mængde 
artikler med ind på stuerne, som 
reelt set skal bruges. Artiklerne 
kan være alt fra bind, bleer, 
sårplejemateriale og blå stykker 
til patienttøj.

Mindre spild af varer fra 
skabe

Udskift 
engangsmedicinbægere
Små medicinbægere i plast 
fjernes og i stedet benyttes 
flergangsbægre i stål, silikone
eller lignende.

Omorganiser skabe på 
patientstuer, så færre ting 
skal smides ud mellem 
patienter
Omorganiser patientskabe så 
færre ting skal smides ud/til vask 
ubrugte mellem patienter.
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Udskift engangsmedicinbægere

Hvad
o Små medicinbægere i plast fjernes og i stedet benyttes flergangsbægre i stål, silikone eller lignende

Hvordan 
o Flere lokale forhold gør sig gældende ift. optimal valg af flergangsbægere. Det er bl.a. muligheder for vask og bægrets egenskaber. Derfor kræver 

denne indsats en undersøgelse af, hvilke egenskaber man har behov for ved bægeret (mililitermål, blød kant o.a.). Der er ikke flergangsmedicinbægre 

på indkøbsaftalen.   

o Hvis flergangsbægrene ikke kan tilfredsstille alle behov kan man i nogle tilfælde vælge at skifte til papalternativet som findes i indkøbssystemet. Dette 

er dog stadig et engangsprodukt, men mere bæredygtigt en plastproduktet. 

o Den nye proces til vask af bægre udvikles i samarbejde med den lokale hygiejneansvarlige. 

o Plastbægere fjernes i BRIK-skab og flergangsbægere indkøbes.

o Personalet informeres omkring håndteringen af flergangsbægerne.

o Hvis patienten skal have medicin med hjem benyttes små papirsposer. 

Hvorfor
o Ved at udskifte medicinbægere fra engangs til flergangs vil forbruget af plast reduceres, og mængden af restaffald mindskes. 

o Ved helt at fjerne medicinbægere, har et afsnit reduceret forbruget med 4000 bægere om året, hvilket svarer til 11 kg plast.

Samarbejdspartnere
o Inddrag den hygiejneansvarlige og evt. teknisk afdeling for at sikre og validere, at instrumentvaskemaskinen (den specifikke model) rengør 

medicinbægrene ved tilstrækkelige antal grader og antal minutter. 

o BRIK-teamet skal fjerne brikken med engangsmedicinbægere og evt. erstatte den med små papirposer.

o Indkøb kontaktes med henblik på indkøb af flergangsbægere.

o Personalet, der pakker medicin og tømmer bakkerne fra stuerne, instrueres i den nye procedure for vask af flergangsbægere. 

+ Risikoanalyse i e-dok
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Fra éngangs til Flergangs 

2nd to best...



Éngangs- eller flergangs metalinstrumenter?...                 
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Metal er en begrænset resource globalt set – Bæredygtighed 
handler ikke kun om CO2

Mange klinikere foretrækker flergangs sutur-sæt

Økonomien?

Undersøgelse fra 2016 viser, at en flergangssaks, der 
anvendes mindst 13 gange, inden den kasseres, udleder 90% 
mindre CO2 end en éngangssaks, og er lidt billigere*

I Region Midtjylland 40.429 stk éngangs sutursæt om året à
3,2 tons metal

*https://gentaenkplast.dk/saadangjordevi/reduktion-af-forbrug/

https://gentaenkplast.dk/saadangjordevi/reduktion-af-forbrug/


Metalanalysen
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Metalanalysen
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Derefter kan vi regne på...
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Èngangs / flergangstekstiler – hvorfor?

Estimerede forbrug af 
éngangstekstiler: 300 tons/år

Covid; øget forbrug - forsyningssikkerhed?



Specifikke mål
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Erstatte mindst halvdelen af engangstekstiler ( 50 % = 150 tons) 

med flergangstekstiler af genanvendte eller fornybare fibre.

Mindst 70 % af det kliniske personale oplever en forbedring af arbejdsmiljø 

Ingen stigning i antal utilsigtede hændelser 

Ingen negativ ændring i relevante statistikker for patientsikkerhed.

Reducere affald fra engangstekstiler ( - 90 %)

Reducere CO2 emissioner fra forbrænding af engangstekstiler (- 40 %)

Minimere mikroplast og farlige kemikalier (PFOS) i spildevand.
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Det gode OP forløb à Fra lokalt til regionalt...
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Task force – bæredygtige operationer
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• 4 hospitaler

• 4 forskellige procedurepakker

• 30+ pakker udstyr

• Kirurger

• Sygeplejersker

• Arbejdsmiljø

• Hygiejne

• Indkøb...

• Oberservationer

• Workshops

• Data
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De første resultater

Horsens regner med at 
udfase alt hvad der 
ligger uden for det store 
blå afdækningsstykke fra 
deres kitsæt i løbet af 
det næste halve år. 

Q1+2 2022: 
fokus på skiftet fra 
éngangs til flergangs; 
tekstiler, instrumenter 
mv.

REDUCE

REUSE



Tak for opmærksomheden

www.bæredygtighed.rm.dk
www.voresbæredygtighed.rm.dk

www.cfbh.rm.dk

Maria Gaden / maria.gaden@rm.dk / 2467 6105


