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- Virkningene av klimaendringene er her nå og
utgjør en risiko for natur og samfunn.
Funnene fra denne rapporten understreker
behovet for rask handling, kunnskapsdeling
og samarbeid. Vi må gjøre to ting samtidig.
Vi må både kutte utslipp og tilpasse oss de
klimaendringene som allerede skjer
klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Innhold
De norske klimaforpliktelsene på helsefeltet
Helsedirektoratets arbeid
Veien framover

Hvorfor klimaforpliktelser på helsefeltet ?
1. Alle sektorer må bidra for å nå klimamålene, også helsesektoren
2. Helsesystemer må tilpasse seg + redusere klimafotavtrykket
3. Klimaendringer = største utfordring for folkehelse (WHO)
4. Helsesektoren kan sies å ha et spesielt ansvar
Helse = prioritert område ved COP26

Helsesektoren utgjør 5% av klimagassutslipp
Rapport fra Healthcare Without Harm i 2019:
«Hvis helsesektoren var et land, ville landet hatt de
femte største utslippene av klimagasser i verden»

https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf

- Klimakrisen er vår tids største utfordring.
Dagens forpliktelser utgjør et viktig bidrag
for å både beskytte helsen til den norske
befolkningen, og samtidig oppnå målene i
Parisavtalen
helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helsedirektoratet

5

Norges klimaforpliktelser på helsefeltet
1. Nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov
relatert til klimaendringer og helse (i 2022)
2. Utvidet evaluering av status for klimagassutslipp
fra helse- og omsorgssektoren (i 2022)
3. Veikart som skal gi retning mot en bærekraftig lavutslipps
helse- og omsorgssektor innen 2050, utarbeidet i et samarbeid
mellom stat, kommuner og relevante aktører (tentativt i 2023)

Mål for arbeidet med COP26-forpliktelsene

Internasjonale føringer og
forpliktelser
- Paris-avtalen
- Bærekraftsmålene
- WHO anbefalinger..

-

Nasjonale føringer
- Klimaplan 2021-2030
- COP26 forpliktelser
helsefeltet
- ..

-

Planer: håndtere klimahendelser +
langsiktige virkninger
Oversikt: tiltak for forebygging + tilpasning
Data: klimaendringenes virkning på helse,
sykelighet og dødelighet
Oversikt: utslipp spesialisthelsetjenesten
Kommunale utslippsberegninger som
viser hvor tjenestene kan redusere utslipp

Andre utfordringer for helsesektoren
skal håndteres samtidig
-

Pandemien og følgene av den nav
Flyktninger trenger helsetjenester
Knapphet på ressurser
Forventninger i befolkningen
Ta i bruk ny kunnskap/teknologien
Endret befolkningssammensetning

-

…

Konsultasjoner,
møter og innspill
Analyse av sårbarhet
og tilpasningsbehov
Evaluering av
klimagassutslipp

Veikart
retning mot en bærekraftig
lavutslipps helse- og
omsorgs-sektor innen 2050

Arbeid med tilpasning + utslippsreduksjon + samarbeid mellom aktører, fagområder, sektorer..
2008
Grønne
sykehus

2022
Kunnskapsgrunnlag

2023
Veikart

2030
40% reduksjon i
utslipp i
helseforetak

2045
Klimanøytrale
helseforetak

2050
Bærekraftig
lavutslipps helseog omsorgssektor

Klimaendringer og våre myndighets- og ansvarsområder
Håndtere kriser
fagorgan på folkehelse-, levekårs- og
helse- og omsorgstjenesteområdet

Iverksette vedtatt politikk i tråd med
føringer fra departementet
-

Følge opp COP26-forpliktelsene
Følge opp handlingsplan for å nå
bærekraftsmålene

Pådriver for kunnskapsbasert arbeid,
opptre nasjonalt faglig normerende
-

Velferdsteknologi (CO2-utslipp)
Kols-retningslinje (inhalatorer)
Kostholdsråd (bærekraft)

-

Brukerrepresentant i
forskningsprosjekter (Include)

Forvalte, informere om og
fortolke lover og forskrifter
-

Følge med på forhold som påvirker folkehelsen og
helse- og omsorgstjenesten, og gi råd om tiltak
-

Nasjonal helseberedskap
Internasjonalt samarbeid

Folkehelseloven, planarbeid

Forvalte og videreutvikle
finansieringssystemer

Faglige innspill til HOD i forkant av COP26forpliktelsene..

-

Refusjon for telekonsultasjoner..

Internt fokus

Faglig premissleverandør i offentlig rom

-

-

Klimaregnskap
Policy for reiser, anskaffelser..
Grønne arrangementer, klesbyttedag, møbelbruk..

Arrangere + delta i faglige seminarer,
nyhetsbrev, høringsinnspill, nettside,
kronikker

Eksempler på forbruk (g CO2e)
kjøre 9 engelske miles i typisk bil
1 brød i butikken
1 dose aerosol
To ulike astmainhalatorer

250 ml appelsinjuice
330 ml boks-cola
1 dose pulver

https://www.nice.org.uk/guidance/ng80/resources/inhalers-for-asthma-patient-decision-aid-pdf-6727144573

Vi må vite
hvor
utslippene
kommer fra..
for å treffe
med tiltakene

Anestesigasser
ved operasjoner

Inhalatorer for
astma / kols

https://www.england.
nhs.uk/greenernhs/p
ublication/deliveringa-net-zero-nationalhealth-service/

Helsesektoren i
England:
arbeid med eget
avtrykk

•

Tjenester – utvikle rammeverk for å evaluere CO2-reduksjon

•

Medikamenter og anskaffelser

•

Transport og reiser

•

Innovasjon – digital transformasjon

•

Sykehus bygninger

•

Oppvarming og belysning

•

Tilpasning

•

Verdier og styring – lansere Greener NHS

https://www.england.nhs.uk/greenernhs/wp-content/uploads/sites/51/2020/10/deliveringa-net-zero-national-health-service.pdf

I Norge har vi
det beste
utgangspunktet..

«Vi som har skrevet dette innlegget,
gjør det vel vitende om at vi må styrke arbeidet vårt»

Men det meste
ligger foran oss.
Kronikk av:
Ellen Hambro
Bjørn Guldvog
Bård Vegar Solhjell
Elisabeth Aarsæther
Kjetil Lund
Jørn Rolfsen

Miljødirektoratet
Helsedirektoratet
Norad
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Norges vassdrags- og energidirektorat
Landbruksdirektoratet
Vi må forberede oss bedre på klimaendringene (bt.no)

Takk
Se våre webinarer
og nyhetsbrev om
klima og helse

Kommende webinarer
Nordiske ernæringsanbefalinger – status (tor 25. mai kl 1000-1130)
Norske klimaforpliktelser på helsefeltet m/HOD, Hdir, FHI (høst 2022)

kontakt:
klimaoghelse@
helsedir.no

Tidligere webinarer
Klimaendringer og helse: COP26 – hva nå?
Klimaendringer og utslipp i helsetjenesten
På vei mot en mer klimatilpasset og bærekraftig helsetjeneste

