Miljømål ved St. Olavs Hospital
«Miljøbevisst i fremragende behandling»
Kvalitet og Pasientsikkerhet
God kvalitet og pasientsikkerhet er grunnpilarer i visjonen «Fremragende behandling».
Miljøledelse er en del av HMS-arbeidet ved sykehuset vårt og en integrert del av kvalitets- og
pasientsikkerhetsarbeidet. Vi tilstreber å ha en kultur der medarbeidere og ledere samarbeider om
å minimere risikofaktorer og for å lære av uønskede hendelser og kontinuerlig evaluere og
forbedre egen virksomhet. Færre sykehusinfeksjoner og reinnleggelser gir mindre belastning på
miljøet.
Mål:

Andel SYKEHUSINFEKSJONER skal være mindre enn 4,7 %.

Hvordan?
- Registrere meldinger om uønskede hendelser og følge opp på en god måte.
- Alle klinikker skal finne sitt satsningsområde for å redusere forekomsten av
sykehusinfeksjoner.
- Benytte forbedringsmodellen til involvering og implementering av tiltakspakkene.
- Gjennomføre minimum to obligatoriske prevalensundersøkelser i året- mai og november.

Ventetid og fristbrudd
Lang ventetid gir økt bruk av ressurser. Vi vil redusere unødvendig ventetid for at pasienter,
ansatte og miljøet rundt oss ikke skal bli belastet mer enn nødvendig. Lang ventetid kan medføre
økt behov for eksempelvis legemidler, poliklinisk behandling og transport. Vårt mål er ikke bare å
redusere ventetiden inn til sykehuset vårt, men også redusere variasjonen i kapasitetsutnyttelsen.
Mål:

Gjennomsnittlig VENTETID skal være under 60 dager.
Ingen FRISTBRUDD.

Hvordan?
- Fokus på god organisering, logistikk og utnyttelse av eksisterende kapasitet.
- Godt samarbeid internt, med andre HF og kommunene.
- God personalplanlegging, gode arbeidstidsordninger.
- Kvartalsvis rapportering.

Legemidler
Alle pasienter skal få riktig legemiddel til riktig tid og i riktig dose. Legemiddelet skal forårsake
minst mulig skade for pasienten, for fremtidige pasienter, ansatte og for miljøet. Vi skal gi optimal
legemiddelbehandling til alle pasienter inkludert behandling med antibiotika.
Mål:

Vi skal redusere bruk av bredspektret antibiotika med 30 % frem til 2020.
Vi skal redusere kassasjon av legemidler med 10%.

Hvordan?
- Samstemt legemiddelliste ved innleggelse og utreise.
- Velge antibiotikabehandling i samsvar med nasjonal veileder.
- Kjenne til antibiotikastyringsprogrammet for St. Olavs Hospital ved opplæring, gjennomføring
og rapportering.
- Ha et tilpasset legemiddellager i klinikkene.
- Årlig gjennomgang av bruksrapport fra Delta.

Innkjøp
St. Olavs Hospital skal minimere den totale miljøbelastningen fra våre innkjøp av varer og
tjenester. Å stille klimakrav er vår mulighet for å motivere leverandørene til å investere
klimavennlig og innovativt i produktutvikling. Med dette vil vi kunne bidra til utviklingen mot nye,
grønne varer og ytelser.
Mål:

1) Innenfor områdene FORBRUKSVARER og TJENESTEKJØP skal minimum 60 % av
konkurransene bruke miljø som kvalifikasjonskrav/tildelingskriterium/kontraktskrav.
2) Innenfor området MEDISINSKTEKNISK UTSTYR skal 20 % av konkurransene bruke miljø som
kvalifikasjonskrav/tildelingskriterium/kontraktskrav.
3) Innenfor området MAT skal andel økologisk mat være minimum 15 %.

Hvordan?
- Stille relevante og målbare miljøkrav ved alle anskaffelser.
- Synliggjøre miljøpolicyen vår til alle leverandører.
- Avtaleoppfølging og revisjon av kontrakter på miljø

Transport
Sykehusdriften vår fordrer transport av pasienter, ansatte og varer/ tjenester, og utgjør en
betydelig del av klimagassutslippene våre. Vi skal øke bevisstheten på bruk av transportmiddel og
samkjøring.
Mål:

Vi skal REDUSERE CO2-UTSLIPPET vårt med 5 %.

Hvordan?
- Vi skal KJØRE MINDRE BIL til møter ved å samkjøre, vurdere Lync/ videokonferanse-møter i
stedet for fysiske møter, vurdere møteplassering, reise kollektivt evt. sykle hvis man kan.
- Færre tjenestereiser med FLY, vurder behovet for reise og evt andre mer miljøvennlige
transportmidler, eksempelvis tog.
- Arbeide målrettet mot FÆRRE SYKEHUSINFEKSJONER og reinnleggelser.
- Overholde frister for VENTETID og ingen fristbrudd.

