
CO2Hva betyr klimaendringene for spesialisthelsetjenesten? Og hvordan kan sykehus bidra  
til å redusere utslipp? Er du også nysgjerrig på hvordan sykehus arbeider med samfunnsansvar?

Da bør du melde deg på årets nasjonale Miljø- og klimakonferanse  
for spesialisthelsetjenesten 30.-31. mars på Gardermoen.
Påmelding via følgende weblink.

Foreløpig program

Mandag 30.mars 

• Velkommen 
v/ Cathrine M. Lofthus adm.dir Helse Sør-Øst RHF

• Hvilke utfordringer kan klimaendringer 
føre til for innkjøp til sykehusene? 
v/ Kjetil Istad adm.dir Sykehusinnkjøp HF

• Hvordan redusere klimagassfotavtrykket 
i bygging og drift av sykehus? 
v/ Sykehusbygg HF

• Rapport fra fremtiden – møt sykepleierne 
Amir, Anette og Astrid i 2030. Hvordan ser 
arbeidsdagen ut, og hvilke klimakonsekvenser 
får denne fremtiden?  
v/ Camilla AC Tepfers og Øystein Berg, inFuture

• Klimaregnskap og Spesialisthelsetjenestens 
rapport for samfunnsansvar 2019 
v/ Helse Nord RHF

• Klima 2050 – hvordan vil været endre seg 
i Norge i fremtiden og hvordan påvirker det 
våre sykehus? Vil helseregionene ha ulike-
utfordringer? 
v/ Helga Tilley Tajet Meteorologisk institutt

• Hvordan gjøre gode miljøvalg i sykehus? 
Og hvilke utfordringer møter vi? 
v/ Eivind Hansen adm. Dir. Helse Bergen

• Pasientperspektivet på fremtidige  
klimaendringer 
v/ Josefine Rørvik Skåland Ungdomsrådet ved Ahus

• Aktsomhetsvurdering i arbeidet med ansvarlig 
virksomhet/samfunnsansvar 
v/ Heidi Furestøl Etisk handel Norge

• Norges første El-akuttbil 
v/ Tommy Buch Abrahamsen Prehospital  
klinikk Oslo Universitetssykehus

Tirsdag 31. mars klima og miljø

• Moderne form for autoklavering  
av smittefarlig avfall 
v/ Yngve Mathisen Stavanger universitetssykehus

• Bruk av miljømerker til innkjøp i sykehus 
v/ Tormod Lien, Svanen

• Innovative miljøvennlige forbruksprodukter 
i sykehus 
v/ Cellcomb og Biobeg world (leverandører)

• Grønne bygg som bidrar til reduserte utslipp 
v/ Katarina Bramslev Grønn Byggallianse

• Klimaendringer og helseutfordringer  
v/ Karine Nordstrand, Leger uten grenser

• Bærekraftig produksjon av mat i storkjøkken  
v/ Egil Brevik og Vidar Arnesen OUS HF

Tirsdag 31. mars samfunnsansvar

• Barnearbeid og tvangsarbeid i anskaffelsene 
til sykehusene? 
v/ Pia Trulsen Sykehusinnkjøp

• Antikorrupsjon - et problem for sykehusene? 
Generalsekretær Guro Slettemark,  
Transparency Int. Norge

• Antikorrupsjonsprogrammet i Helse Midt Norge 
v/ Ingerid Gunnerød fra Helse Midt-Norge

• Grep for å forhindre Akrim og sosial dumping 
i byggeprosjekter 
v/ Morten Engeset-Nordanger og Jens Eirik 
Ramstad Sykehusbygg

• Samarbeidsavtalene - hvordan kan sykehusene 
og leverandørene jobbe godt sammen?  
Seniorrådgiver Lars Alnæs, Legemiddelindustrien

Spesialisthelsetjenestens 

Miljø- og klimakonferanse

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5432827&sid=bToeXoxqbh

