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FORORD

Det bæredygtige 
sundhedsvæsen er  
et fælles ansvar
 

Bæredygtighed handler om at sikre fremtiden gennem de valg vi træffer i hverdag- 
en indenfor alle sektorer og områder. Det er svært præcist at estimere det danske 
sundhedsvæsens klimaaftryk, men flere opgørelser peger på at sundhedsvæsenet 
står for 6 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. 

Derfor er det vigtigt, at vi arbejder aktivt med bæredygtighed i hele sundheds-
væsenet – og arbejdet er naturligvis et samarbejde. Et samarbejde der skal gå på 
tværs af sektorer, ydelser og størrelser. Det skal være et samarbejde, hvor vi lærer 
af hinanden og deler erfaringer på vejen mod det fælles mål om et grønnere sund-
hedsvæsen. 

Danske Regioner og foreningen for danske sundhedsvirksomheder, Sundhed Dan-
mark, er derfor gået sammen om at udbrede de mange gode eksisterende initiati-
ver.

”Et bæredygtigt sundhedsvæsen er ikke kun vigtigt for branchen, det er vigtigt for 
hele samfundet. Som brancheforening er vi glade for og stolte af, at vi kan være med 
til at skabe grundlag for det videre arbejde mod et grønnere sundhedsvæsen” udtaler 
formanden for Sundhed Danmark Claus Hovgaard.

Samarbejdet er indgået med henblik på at inspirere alle sundhedsaktører til, hvor-
dan de i dagligdagen kan implementere grønne tiltag.

 ”I Danske Regioner har vi som målsætning at reducere CO
2
-aftrykket med 75 procent 

i 2030. Derfor glæder det os, at vi sammen med de private aftalesygehuse kan inspi-
rere hinanden med gode idéer til bæredygtige initiativer” siger vicedirektør Tommy 
Kjeldsgaard fra Danske Regioner. 

I dette fælles inspirationskatalog har vi derfor samlet både store og små initiati-
ver indenfor seks forskellige temaer. Kataloget rummer seks hovedeksempler fra 
offentlige afdelinger, seks hovedeksempler fra private sundhedsvirksomheder og 
herudover en oplistning af andre gode eksempler fra begge parter. Danske Regio-
ner har bidraget med eksemplerne fra de offentlige afdelinger og Sundhed Dan-
mark med eksemplerne fra privathospitaler og -klinikker. 

Vi håber, at kataloget kan inspirere nye tiltag til gavn for en mere bæredygtig frem-
tid og et grønnere sundhedsvæsen. 

Tak til alle, der har bidraget med de gode og inspirerende eksempler.
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Vi skal  
indtænke  

bæredygtighed  
i alt, hvad  

vi gør

Formålet med at indsamle beskrivelserne er, at un-
derstøtte en udvikling mod et mere klimavenligt og 
bæredygtigt sundhedsvæsen. Derfor er eksempler 
fra både de private leverandører og de fem regio-
ner præsenteret i dette inspirationskatalog, som vil 
illustrere konkrete tiltag af både større og mindre 
omfang til brug på tværs af det samlede sundheds-
væsen.

Inspirationskataloget er inddelt i seks temaer: 

•	 Indkøb og forbrug af tjenesteydelser
•	 Energi 
•	 Transport 
•	 Fødevarer 
•	 Affald og ressourcer 
•	 Adfærd og rutiner

Hvert indsatsområde har sin egen overskrift og vil 
i det følgende blive udfoldet en for en under ind-
dragelse af henholdsvis et eksempel fra de private 
leverandører samt et eksempel fra de regionale sy-
gehuse. 

På vej mod et 
bæredygtigt 
sundhedsvæsen
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1Indkøb og forbrug 
af varer, tjenester 
og serviceydelser

En enheds klimaaftryk kan opdeles i direkte 
og indirekte CO2-udledning. De indirekte ud-
ledninger forbundet med indkøb og forbrug af 
varer, tjenester og serviceydelser udgør typisk 
en væsentlig del af en enheds klimaaftryk. Med 
indirekte udledning menes den CO2-udledning, 
som stammer fra energiforbruget i forbindel-
se med fremstilling og transport af produk-
ter samt levering af tjenester og serviceydel-
ser. Det er sjældent muligt at finde frem til de 
direkte tal for den indirekte udledning. 

Målet med at indtænke bæredygtighed i valg 
af løsninger er at opnå et forbrugsmønster, som 
er i balance med de ressourcer, som er tilgæn-
gelige her og nu samt fremadrettet. Isoleret 
set vil der være tilfælde, hvor et bæredygtigt 
valg i en periode kan medføre en større CO2-ud-
ledning. Et eksempel kan være skift fra en-
gangsservice til f.eks. service, som skal vaskes 
op. Med mindre engangsartiklen kan indgå i en 
god cirkulær ressourcestrøm (genanvendelse) 
er produkter, der skal rengøres og bruges igen 
mere bæredygtige og bør foretrækkes.

En enhed kan derfor med fordel gøre sig føl-
gende ikke udtømmende bæredygtige overve-
jelser i indkøbssituationer:

• Hvor stort er enhedens behov og bestille 
varer hjem derefter. Alternativt bestille 
store partier hjem, hvis der er tale om et 
langsigtet forbrug

• Overvej indkøb ved firmaer med lavt klima- 
aftryk i både produktion og transport

• Kan enheden selv opfylde behovet ved at 
ændre arbejdsgang eller tilgang

• Er det muligt at genbruge produkterne
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Tiltag
CPH Privathospital tilrettelægger hospitalets ind-
køb, så CO2-udledningen i forbindelse med leve-
rancer holdes på et minimum, eksempelvis ved at 
samle leverancer i større partier. Det kan bl.a. ske, 
fordi hospitalet råder over et arealmæssigt stort 
lager i egen bygning, hvilket giver hospitalet mu-
lighed for bæredygtige storindkøb. I hospitalets 
indkøb tages der yderligere hensyn til ressour-
ceforbruget og miljøpåvirkningen ved valg af de 
specifikke varer. Miljøpåvirkningen vurderes ud 
fra hele varens livscyklus, og der er således taget 
hensyn til forbruget af råvareressourcer og miljø-
påvirkningen under varens fremstilling, brug og 
efterfølgende eventuel kassering. Samtidig har 
hospitalet fokus på, at indkøb sker ved producen-
ter og leverandører, som lever op til deres sociale 
ansvar, med et fokus på de ansattes rettigheder 
og fravær af anvendelse af børn som arbejdskraft. 
Hospitalet har desuden nedsat et internt klima-
råd, som bl.a. løbende evaluerer hospitalets ind-
købsstrategi og forbrug af varer og tjenesteydel-
ser med det formål bl.a. at optimere hospitalets 
indkøbsstrategi.

Implementeringsproces
Et generelt stigende fokus på bæredygtighed i 
samfundet, i hospitalets egne rækker samt en 
efterspørgsel fra nære samarbejdspartnere har 
medvirket til, at CPH Privathospital ændrede stra-
tegi mht. indkøb. Samtidig har hospitalet nedsat 
et internt klimaråd, som har bidraget med tiltag til 
ændringer i hospitalets indkøbsstrategi.  

På udfordringssiden har det været en tidskræven-
de proces at nytænke hospitalets indkøbsstrategi 
samt optimere koordinering af ny varelagerhånd-
tering. 

Resultater
Ved at samle hospitalets indkøb i større partier 
bidrager CPH Privathospital ikke alene med at 
nedbringe CO2-udledningen relateret til fragten 
af varerne, hospitalet begrænser også emballa-
gen anvendt i forbindelse med forsendelse. Sam-
tidig opnår hospitalet en økonomisk gevinst på 
fragtomkostningerne og selve varernes pris ved 
at købe stort ind.   

Om CPH Privathospital
CPH Privathospital råder over 500 m2 eksklusiv 
kælderkapacitet. Hospitalet har 3 operationsstuer, 
10 sengepladser, 8 pladser i opvågning og vare-
tager 14 forskellige specialer. I 2021 havde hospi-
talet over 40.000 patientkontakter, som blev  
håndteret af de i alt 127 medarbejdere.

EKSEMPEL FRA CPH PRIVATHOSPITAL 

Storindkøb reducerer CO
2
-udledningen
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Tiltag
Region Syddanmark genbruger og reparerer møb-
ler – i stedet for at købe nyt.

Implementeringsproces
I 2020 fik Region Syddanmark en ny indkøbspoli-
tik, som skulle sætte skub i den grønne omstilling, 
og i maj 2022 vedtog regionsrådet, at Region Syd-
danmark frem mod 2030 skal mindske regionens 
klimabelastning med mindst 35 procent set i for-
hold til 2020. 

Regionens nye klimamålsætning gælder for hele 
Region Syddanmark som organisation, og derfor 
er det alle de syddanske sygehuse, socialområdets 
institutioner og regionshuset mv., der hver især 
skal reducere deres klimabelastning med mindst 
35 procent frem mod 2030 i forhold til deres kli-
mabelastning i 2020.

Også i Region Syddanmark har man besluttet, at 
alle indkøb skal vurderes ud fra en livscyklustan-
kegang for på den måde at få en forståelse af pro-
duktets miljøbelastning over hele livscyklussen. Et 
af eksemplerne er, at regionen har besluttet, at 
der ikke købes nye møbler, men at forsøge at gen-
bruge egne møbler, købe brugte møbler, jf. aftale 
med leverandør og først derefter købe nye møb-
ler. Eventuelle overskydende møbler fra regionen 
vil gå til donation fremfor at blive smidt ud. 

Som udgangspunkt er materialerne og produkti-
on den største klima- og miljøbelastning ved et 
møbel. Derfor er genbrug og istandsættelse af 
møbler vigtige redskaber i kampen mod klimaud-
fordringerne.

Generelt har regionen lavet en vejledning i for-
bindelse med indkøb, der hjælper til at gå i dialog 
med leverandørerne om at tænke bæredygtigt – 
hvilket hjælper i forbindelse med indkøb.

Resultater 
Ordningen om at genbruge og købe brugte kontor- 
møbler skal evalueres i sensommeren 2022, men 
håbet er at det bliver permanent. 

75-85 procent af regionens klimabelastning stam-
mer fra indkøb af produkter, og derfor er grønne 
indkøb helt afgørende, hvis regionen skal lykkes 
med at mindske klimaaftrykket.

Om regionshuset
Regionshuset i Vejle er arbejdsplads for ca. 700 
medarbejdere. 

Hvert år bliver der i gennemsnit købt 100 nye skri-
veborde og 270 stole til kontorer, kantine mv. i 
regionshuset.

EKSEMPEL FRA REGIONSHOSPITAL

Genbrug og reparation betyder 
mindre klimabelastning
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Forpligte leverandører, der indkøbes hos
• Flere private aktører fremhæver, at de stiller 

krav til deres leverandører om, at de arbejder 
med socialt ansvar. Flere privathospitaler 
kræver bl.a., at leverandører gennem under-
skrivelse af en Code of Conduct forpligter 
sig til et konkret arbejde med eksempelvis 
bæredygtighedsmål og hensyn til miljøet i 
fremstilling (fremhæves af flere aktører).

Fokus på indkøb og forbrug
• I forbindelse med møblering af et nyt behand- 

lingssted har privathospitalet indgået et sam-
arbejde med en producent af bæredygtige 
møbler og interiør af genbrugsmaterialer. 
Møblerne produceres i et samarbejde mellem 
uddannede håndværkere og socialt udsatte 
unge, som gennem initiativet hjælpes i be-
skæftigelse (Capio).

• Privathospitalet har indkøbt bæredygtig lyd-
isolering til kontorarealer. Akustikpanelerne 
er lavet af søuld, der udover at lydisolere 
ligeledes renser luften i lokalerne (Gildhøj 
Privathospital).

• Den private klinik køber produkter med 
lavest mulig miljøpåvirkning, eksempelvis 
genbrugspapir og svanemærkede rengørings-
artikler (Empano).

• En privat klinik arbejder systematisk med 
løbende optælling af lægemidler således, at 
der fastholdes en god balance mellem indkøb 
og forbrug. Dette sikrer, at klinikken ikke har 
lægemidler, der kasseres grundet udløb af 
holdbarhed (Rhinoklinikken). 

Fuld udnytte af det indkøbte 
• En privat klinik genbruger emballage fra  

indkøb, når de selv skal sende pakker. Det 
gælder både for pap og plastik (Cutanea).

Bæredygtige akustikpaneler på væggen: Søuld er en plante, der findes langs de danske kyster. Planten er CO
2
 

bindende, og absorberer mere CO
2
 mens den vokser, end mængden der udledes i forbindelse med produktionen 

af akustikpanelerne. Således er CO
2
-regnskabet for akustikpanelerne ikke bare neutralt, men negativt.  

ANDRE GRØNNE INITIATIVER INDENFOR INDKØB OG FORBRUG PÅ TVÆRS AF SEKTORERNE
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2Energi

Med energi menes enhedens vand-, varme- og 
elforbrug. Energiforbrug og CO2-udledning 
hænger uløseligt sammen. Enhedens CO2-ud-
ledning kan således påvirkes positivt ved, at 
energiforbruget minimeres. CO2-udledningen 
kan herudover påvirkes positivt ved at an-
vende energikilder, der resulterer i en lavere 
CO2-udledning. 

Enheden opfordres til at se nærmere på eget 
energiforbrugsmønster. For hvert energiom-
råde – vand, varme og el – vil det typisk være 
muligt at få adgang til en graf eller lignede 
overblik fra den relevante energileverandør. 
Overblikket kan vise enhedens forbrug de sid-
ste par år. Det kan være, at forbruget er tydelig 
stigende eller faldende. Forbrugsoverblikket 
kan bruges som baggrund for, hvordan enhe-
den ønsker at arbejde med sit energiforbrug 
fremadrettet. Forbrugsmønstret kan på den 
måde danne grundlag for, hvilke tiltag, der kan 
indføres med henblik på at reducere enhedens 
energiforbrug.
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Tiltag 
Aleris i Aarhus har rettet et skarpt blik på hospi-
talets energiforbrug og i et forsøg på at komme 
tættere på en bæredygtig hospitalsdrift, har hospi-
talet investeret i en ny MRI-scanner, der opererer 
helt uden helium. Radiologien er netop et område, 
hvor hospitalets aktivitet er høj, og området rum-
mer således et stort potentiale for at tænke i bæ-
redygtige løsninger for at nedbringe hospitalets 
energiforbrug. Der er med den nye scanner tale 
om en banebrydende innovation, der mindsker 
hospitalets CO2-udledning og samtidig tager højde 
for, at helium er en knap ressource på vores klode.

Implementeringsproces 
Da Aleris Aarhus skulle indkøbe en ny MR-scanner, 
afhang valget af tre kriterier, scanneren skulle 
have; 1) en bæredygtig teknologi, 2) et patientven-
ligt design og 3) et smidigt og hurtigt workflow. 
Valget faldt således på en scanner, som opfylder 
alle tre kriterier. Scanneren er desuden en verdens-
nyhed, idet den er den første af sin art i verden, 
som opererer heliumfrit og dermed mindsker ho-
spitalets CO2-udledning markant. 

Selvom valget af scanneren virkede indlysende, 
havde Aleris Aarhus alligevel en bekymring ved 
valget af scanneren, idet den som den første i ver-
den kunne give den udfordring, at hospitalets ra-
diografer ikke havde mulighed for at sparre med 
andre radiografer, og ligeledes at, der kunne være 
driftsmæssige udfordringer med en helt ny type 
MR-scanner, som ingen andre havde erfaringer 
med. Dog er bekymringen blevet gjort til skamme, 
da indkøbet af den nye scanner er forløbet gnid-
ningsfrit med god hjælp fra producenten.  

Resultater 
På resultatsiden har indkøbet af den heliumfrie 
scanner indfriet alle forventninger. Den bæredyg-
tige teknologi bidrager til nedbringelse af hospi-
talets klimaaftryk. Det patientvenlige design med 
polstrede madrasser bemærkes af patienterne, der 
giver udtryk for, at det er komfortabelt at ligge i 
scanneren. Samtidig er diameteren på scannerens 
tunnel større end normalt, hvormed Aleris Aarhus 
har mulighed for at tilbyde patienter med smer-
teproblematikker, klaustrofobi, overvægt mm. en 
mere behagelig MR-scanning. Kriteriet om et smi-
digt og hurtigt workflow opfyldes også, idet scan-
neren tager kortere tid end normalt samtidig med, 
at billedkvaliteten er væsentligt forbedret. Hospi-
talets radiografer udtrykker stor tilfredshed med 
den nye scanner, der med et nyt spolesystem letter 
deres arbejdsgange og eliminerer tunge løft. 

Om Aleris Aarhus
Aleris Aarhus har 15 sengepladser, 14 pladser i op-
vågning og 4 operationsstuer fordelt på ca. 3.000 m2. 

Hospitalet tilbyder 30 specialer og havde i 2021 ca. 
37.000 patientkontakter, der blev betjent af ca. 250 
medarbejdere. 

EKSEMPEL FRA ALERIS AARHUS 

Ny scanner nedsætter energiforbruget

MRI-scanneren på Aleris i 
Aarhus opererer uden helium, 
hvilket mindsker hospitalets 
CO

2-
udledning markant
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EKSEMPEL FRA REGIONSHOSPITAL

Bæredygtige 
grønne tage
 
Tiltag 
Bispebjerg Hospital har fået 1000 m2 grønt tag.

Implementeringsproces 
I forbindelse med nyt sygehusbyggeri, har man 
beklædt taget på Laboratorie- og Logistikbyg-
ningen på Bispebjerg Hospital med grønne se-
dumtage. Ud over at det er flot at kigge på, er 
der også andre fordele, som at taget absorberer 
op mod 80 procent af regnvandet og er godt for 
biodiversiteten. 

Stenurterne har mange positive effekter, idet 
planterne er med til at beskytte taget og isolere 
bygningen og dermed nedsætte køle- og varme-
behovet. Taget kan også medvirke til at nedbrin-
ge temperaturen omkring bygningen og rense 
luften for støv og andre usunde partikler.

Resultater 
Der er mindre risiko for oversvømmelse, da regn-
vandet absorberes i taget. Planterne bidrager til 
isolering og biodiversitet.

Om Bispebjerg Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital  er et  af Region  
Hovedstadens 4 akuthospitaler. Der er samlet set 
4.200 ansatte. Der er 530 sengepladser, 80.000 
akutte besøg og 400.000 ambulante besøg om året. 
Hospitalet er ved at bygge 85.000 nye m2 og bygger 
12.000 m2 om til ”Nyt Hospital Bispebjerg” .

ANDRE GRØNNE ENERGITILTAG PÅ TVÆRS AF 
SEKTORERNE

Vand
• Privathospitalet anvender et bæredygtigt 

rengøringssystem, der reducerer CO2-ud-
ledning med 72 procent i forhold til kon-
ventionelle løsninger. Løsningen reducerer 
desuden 90 procent kemi i rengøringsmid-
lerne og min. 80 procent af vandforbruget 
(Capio).

• Privathospitalet undersøger muligheden 
for, at opsamling af regnvand kan bruges 
til vanding af udearealer samt eventuel 
vask af patienters og medarbejderes biler 
(Gildhøj).

Varme
• En privat leverandør arbejder med at om-

lægge varmeproduktionen til biobrændsel. 
I dag udgør varmeproduktionen hos den 
private leverandør 70 procent biobrændsel 
og desuden 11 procent solvarme (Filadel-
fia).

• Flere private aktører har optimeret deres 
varmekilder ved at vælge mere miljørig-
tige kilder og installere lavenergivinduer, 
luft-varmepumper samt fjernvarme (Frem-
hæves af flere aktører).

El
• Privathospitalet producerer el på et solcel-

leanlæg (Filadelfia). 

• En privat klinik har købt en ny energivenlig 
CT-scanner, der har nedbragt elforbruget 
med over 50 procent (CT-klinikken).

• En privat klinik har udskiftet alle hvidevarer 
til lav-klasse energimærket (Øjencenter 
Nord). 

Lyskilder
• Operationslamper er skiftet til LED-energi-

besparende pære, hvor det er muligt. Flere 
private aktører har desuden optimeret 
lyskilderne ved at installere bevægelses-
sensorer (Fremhæves af flere aktører).
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Det må som udgangspunkt anerkendes, at en opgaveløsning 
ofte medfører et transportbehov. Transportbehovet vil samtidig 
være afhængigt af den geografi, hvor enheden er beliggende 
i, og der kan derfor være konkrete udfordringer ved at vælge 
transportmidler som f.eks. bus, tog eller cykel som alternativ til 
bil. Med dette som præmis er der dog alligevel ting at overveje 
ift. reducering af behovet for transport og brug af mere CO2-neu-
trale transportmidler, eksempel: 

• Kan arbejdet organiseres/tilrettelægges på en måde, der 
mindsker behovet for transport? 

• Kan transport til eksempelvis møder klares med kollektiv 
trafik eller cykel? 

• Kan videomøder/-samtaler bruges hyppigere som alternativ 
til fysiske møder? 

3
Transport

Virtuelle konsultationer kan 
gøre sundhedsvæsenet mere 
bæredygtigt.



FÆ
LLES IN

SPIRATION
SKATALO

G / SID
E 13

EKSEMPEL FRA GHP GILDHØJ PRIVATHOSPITAL 

Mindre transport 
med fast-track 
Tiltag
Gildhøj Privathospital har introduceret et fast track- 
koncept, som tilbyder hospitalets knæpatienter mu-
ligheden for at få et udredningsforløb samme dag i 
stedet for, at det strækker sig over flere dage. Dette 
betyder, at patienterne kun har 1 besøg af 3-4 timers 
varighed i stedet for 3 besøg af 1 times varighed. Til-
taget sparer dermed patienterne for unødig trans-
port og miljøbelastning.  

Implementeringsproces 
Ideen med et fast track-koncept opstod ud fra et øn-
ske om at tilbyde et effektivt udredningsforløb med 
patienten i fokus, som kunne bidrage til at nedbrin-
ge CO2-udledningen i form af patienttransport uden 
samtidig at gå på kompromis med kvaliteten i udred-
ningen. For at teste konceptet udvalgte hospitalet 
en specifik patientgruppe, hvor det var realistisk at 
implementere et fast track uden at udfordre kvali-
teten. Således tilbyder Gildhøj Privathospital nu fast 
track-konceptet til udvalgte knæpatienter.  

Konceptet kræver en specifik screening af patienter-
ne, så de rette patienter tilbydes fast tracket, og det 
sikres, at de reelt kan komme til uden for meget ven-
tetid på selve dagen. Dermed stiller konceptet krav 
til hospitalets planlægning ift. bemanding og tilgæn-
geligheden af MR-scanninger. 

Resultater 
Både medarbejdere og patienter på Gildhøj Privat-
hospital er glade for fast track konceptet. Patienter-
ne har i evalueringer særligt fremhævet, at de ikke 
skulle ind på hospitalet flere gange som noget posi-
tivt. Tiltaget sparer patienterne både transport- og 
ventetid, sikrer hospitalet et godt patientflow og 
nedbringer udledningen af CO2. Fast track-konceptet 
demonstrerer således, hvordan man kan tænke gode 
patientoplevelser sammen med bæredygtighed. 

Om GHP Gildhøj Privathospital 
Gildhøj Privathospital rummer 4.000 m2 med 29 sen-
gepladser, hvoraf 5 sengepladser er på opvågning og 
8 i dagsafsnit - fordelt på ambulatorium, senge- og 
operationsafsnit, billeddiagnostik, administration og 
fysioterapi. Hospitalet har 5 operationsstuer, 1 endo- 
skopistue og tilbyder 8 forskellige specialer. Der be-
handles årligt ca. 30.000 patienter på Gildhøj Privat-
hospital, som betjenes af de i alt 155 medarbejdere.

EKSEMPEL FRA REGIONSHOSPITAL 

Medarbejderne 
kører sammen med 
hjælp fra app

Tiltag
Samkørsel for medarbejdere i Region Hovedsta-
den.

Implementeringsproces: 
Ansatte på regionsgården i Hillerød tilbydes en 
samkørselsordning. Tanken er at udbrede tiltaget 
til at gælde samtlige hospitaler i regionen, og det 
er stadig på tegnebrættet, men har været sat i 
bero pga. Corona pandemien.

Konkret har regionen en aftale med en app-ud-
byder, som hjælper brugerne med at planlægge 
hvem, der kan give lift og hvem, der har brug for 
et lift. Derudover håndterer app’en også betaling 
mellem chauffør og passager.

App’s til at understøtte denne samkørsels ordning 
findes der nogle stykker af, og virksomheden be-
slutter blot hvilken, der vil være relevant at bruge.

Formålet er dels at få en social og bæredygtig 
måde at komme til og fra arbejde på, og nogle vil 
også kunne spare både tid og penge. 

Resultater 
Det har vist sig, at det tager tid at ændre transport-
kulturen blandt alle medarbejdere på regions- 
gården. Der er fortsat mange der kører alene i 
egen bil, og coronapandemien var også en hin-
dring i en periode, da afstandskrav og hjemme-
arbejde ændrede medarbejdernes rutiner. Men 
med højere priser på benzin og diesel kan flere 
måske motiveres til samkørsel.

Løsningen er fint IT-understøttet med app’en, og 
det er derfor af andre årsager at flere ikke benyt-
ter sig af ordningen. 

Planen er at udbrede ordningen til regionens hospi- 
taler for ansatte der.

Om Region Hovedstaden
Der er 650 ansatte på regionsgården og i alt 
45.000 ansatte i hele Region Hovedstaden. 
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ANDRE GRØNNE INITIATIVER INDENFOR TRANS-
PORTOMRÅDET PÅ TVÆRS AF SEKTORERNE 

Hjemmearbejde og virtuelle møder
• Der tilbydes hjemmearbejdsdage til de med- 

arbejdere, der har mulighed for denne arbejds- 
form. Således reduceres klimabelastningen 
ved transport til og fra arbejde (Fremhæves 
af flere aktører).

• Flere private aktører fremhæver desuden, at 
de opfordrer personalet til at afholde virtuel-
le møder i det omfang, det er muligt  
(Fremhæves af flere aktører).

Offentlig transport 
• Et privathospital opfordrer medarbejdere til 

at tage offentlig transport, og der anvendes 
i forbindelse hermed en bruttotrækordning. 
Ordningen skal gøre det mere attraktivt for 
medarbejderne at tage offentlig transport 
fremfor bil (Gildhøj Privathospital).

Samkørsel
• En privat klinik har lavet en køreordning, så 

størstedelen af transporten til og fra klinik-
ken bliver gjort i færre biler. Der er desuden 
indkøbt en miljøvenlig bil til formålet  
(Ringsted Øjenklinik).

Cykelkampagne for medarbejdere 
• Flere private aktører opfordrer medarbejder-

ne til at tage cyklen på arbejde, og mange har 
i forbindelse hermed deltaget i Cyklistforbun-
dets kampagne ”Vi Cykler Til Arbejde”  
(Fremhæves af flere aktører).

El-transport
• Privathospitalet har opsat to el-ladestandere 

og forbereder opsætningen af yderligere 
seks ladestandere inden udgangen af 2022. 
Ladestanderne gør, at det er muligt for både 
patienter og medarbejdere at oplade deres 
el-biler på hospitalets parkeringsplads  
(Gildhøj Privathospital).

• Privathospitalet har firmabiler, der kører helt 
eller delvist på el (Privathospitalet Mølholm).

• Flere private aktører har en el-bilstaxaord-
ning til afhentning af patienter samt el-trans-
port af vævs- og blodprøver (fremhæves af 
flere aktører).

• Flere private aktører vælger desuden leveran-
dører og fragtfirmaer, der anvender el-biler 
(Fremhæves af flere aktører).

På Gildhøj Privathospital kan medarbejdere  
og patienter lade deres biler
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4
Fødevarer
En tommelfingerregel for at nedbringe CO2-udled-
ningen fra fødevarer er at nedbringe mængden 
af mejerivarer og kød – især okse- og lammekød. 
CO2-udledningen stiger også med mængden af fø-
devarer, der anvendes, og derfor er det væsentligt 
at mindske madspild. Økologiske varer kan give en 
CO2-besparelse, men gør det ikke nødvendigvis. 
Fokus på råvarer som er i sæson og har kort trans-
portvej giver også et forbedret CO2-regnskab. 

Beregnes CO2-udledning fra fødevarer vil følgende 
typisk indgå:

1. Indkøb og produktion af kost

2. Køb af catering

3. Repræsentation ved møder

Lokale råvarer og mindre  
madspild kan gøre  
hospitalskøkkenerne  
mere bæredygtige
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Tiltag
Privathospitalet Kollund har fokus på at mind-
ske hospitalets CO2-udledning gennem bl.a. en 
strategi for at mindske madspild. Som en del af 
strategien bliver hospitalets patienter bedt om 
at bestille mad efter ønske og mængde på en 
bestillingsseddel, hvormed det sikres, at der 
alene serveres den mængde patientmad, der 
efterspørges. Samtidig køber hospitalet kun lo-
kale danske fødevarer i et forsøg på at begræn-
se CO2-udledningen som en del af varernes 
transportkæde. I de tilfælde, hvor hospitalet 
har brug for ekstern catering, anvendes cate-
ringfirmaer fra det umiddelbare lokalområde.  

Implementeringsproces
Privathospitalet Kollund har de seneste år ar-
bejdet med udvalgte af FN’s 17 verdensmål, 
herunder reducering af madspild. Det var vi-
den om, at verdens tredjestørste CO2-synder er 
madspild1 og en engageret medarbejder, der 
arbejder projektorienteret med miljø og ver-
densmål, som fik sat gang i hospitalets lokale 
indsats for at nedbringe madspild.  

Resultater
Både patienter og medarbejdere giver udtryk 
for, at de er tilfredse med ordningen og udval-
get af måltider. Patienterne får valgfrihed ved, 
at de selv bestemmer, hvad der serveres for 
dem, samtidig letter det personalets forbere-
delser af måltiderne, at de ved præcis, hvad der 
efterspørges og kan anrette derefter. 

Om Privathospitalet Kollund
Privathospitalet Kollund og tilhørende klinik-
ker har et samlet areal på knap 3000 m2 og rum-
mer 8 enkeltmandsstuer, 9 pladser i opvågnin-
gen og 4 operationsstuer. Hospitalet tilbyder 
12 specialer, der varetages af 65 medarbejdere, 
som årligt håndterer ca. 14.000 patientbesøg. 

EKSEMPEL FRA PRIVATHOSPITALET KOLLUND

Menukort til patienterne mindsker 
madspild

Note 1: FN’s Levnedsmiddel- og Land-
brugsorganisation FAO, rapport ”Food 
Wastage Footprint: Impacts on Natural 
Resources” og FN’s Levnedsmiddel- og 
Landbrugsorganisation FAO, rapport 
”Global Food Losses and Food Waste”.
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EKSEMPEL FRA REGIONSHOSPITAL 

Biokværn gør 
madrester til energi

Tiltag
Hovedkøkkenet på Regionshospital Nordjylland i 
Hjørring har nu fået installeret en biokværn, som bi-
drager til at reducere køkkenets spild af organiske 
ressourcer.

Implementeringsproces 
Slatne kålblade, brødrester og andet madaffald fra 
køkkenet på Regionshospital Nordjylland i Hjørring 
ender nu ikke længere som affald, men som biogas 
og gødning.

Madaffald og restprodukter bliver kværnet til bio-
masse, der oplagres i en stor tank, der er gravet ned 
udenfor køkkenet. Herfra transporteres biomassen 
til biogasanlægget i Vrå, hvor den omdannes til bio-
gas, der bl.a. ender i tanken på de biogasbusser, som 
kører rundt i Nordjylland. Restproduktet anvendes 
efterfølgende som gødning i landbruget.

Formålet med at anskaffe en biokværn er at kunne 
bortskaffe det organiske affald i Hovedkøkkenet og 
derved være med til at bidrage til mindre CO2 udled-
ning fremfor at sende affaldet til forbrænding.

Med biokværnanlægget bidrager køkkenet til at 
genanvende mere og forbrænde mindre. Samtidig 
forbedrer systemet arbejdsforholdene for perso-
nalet grundet de særlige beholdere, som anvendes 
til sortering af affald rundt i køkkenets afdelinger. 
Hospitalet har fået finansieret biokværnen gennem 
regionsrådets særlige klimapulje med en bevilling på 
godt 380.000 kroner.  

Resultater
Ud over at bidrage til mindre CO2 udledning, har an-
lægget også bidraget til bedre arbejdsgange og fær-
re tunge løft. Beholderne kører på hjul og kan tippes 
direkte ned i biokværnen, hvorved tunge løft af af-
faldssække undgås.

Om Hjørring Hospital
Hospitalet er en del af Regionshospital Nordjylland 
og har 1.800 årsværk, 255 senge og omkring 18.000 
operationer årligt. 

ANDRE GRØNNE INITIATIVER INDENFOR FØDE-
VARER PÅ TVÆRS AF SEKTORERNE

Fødevarer og patientmad 
• Flere private aktører køber lokale råvarer 

med kortere transporttid og spiser sæson-
betonet (Fremhæves af flere aktører). 

• Flere private aktører køber veganske og 
plantebaserede fødevarer (Fremhæves af 
flere aktører). 

• Flere private aktører køber økologiske varer 
og har derigennem opnået Det Økologiske 
Spisemærke, der tildeles af Fødevarestyrel-
sen (Fremhæves af flere aktører).

Fokus på madspild
• Flere private aktører begrænser og tilpasser 

mængden af fødevarer ift. antallet af per-
sonale og patienter, så madspild forhindres 
(Fremhæves af flere aktører).

• Flere private aktører fremhæver, at med-
arbejdere kan tage madrester med hjem 
(Fremhæves af flere aktører).

Krav til bæredygtig producent/leverandør
• Et privathospital har indgået en frugtord-

ningsaftale med en lokal producent, som 
indtænker bæredygtighed i hele værdikæ-
den. Producenten leverer frugt og grønt til 
privathospitalet, som ellers ville være gået 
til spilde, da varerne af udseendemæssige 
årsager ikke normalt ville blive solgt  
(Gildhøj Privathospital).
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5 Affald og  
ressourcer
Kompleksiteten af affald forbundet med ho-
spitalsdrift og levering af sygehusydelser er 
betydelig og dækker over alt fra medicinsk af-
fald og bortskaffelse af udstyr til madaffald 
og papirhåndstykker. Derfor er der væsentli-
ge overvejelser, enheden kan gøre sig, for at 
påvirke sit klimaaftryk. 

Tiltag
Der kan være flere årsager til, at et hospital væl-
ger at udskifte hospitalsudstyr, og det er ikke al-
tid grundet defekt eller udløb. I et forsøg på at 
begrænse hospitalets klimaaftryk har Privathospi-
talet Mølholm netop indgået en samarbejdsaftale 
med en humanitær organisation, som indsamler 
fortsat brugbar medicin og funktionsdygtigt ho-
spitalsudstyr til tredje verdens lande, der måtte 
have brug for det. Det betyder, at når hospitalet 
skal udskifte fortsat fungerende udstyr, eksem-
pelvis fordi der er tidsoptimering af hente, så 
doneres en del af hospitalets udstyr til tredje ver-
dens lande, hvor det kan bidrage til at behandle 
og redde liv fremfor at blive kasseret. Ved at do-
nere det fortsat velfungerende udstyr bidrager 
Privathospitalet Mølholm til at nedbringe udled-
ningen af CO2 ellers anvendt til at nedbryde ud-
styret. Samtidig har aftalen med den humanitære 
organisation medvirket til en øget bevidsthed 
om mulighederne for genbrug blandt hospitalets 
medarbejdere.

Implementeringsproces
Privathospitalet Mølholm oplevede, at det udstyr, 
som privathospitalet udfasede og gemte på lage-
ret, i praksis desværre sjældent kom i brug igen. 
Udstyret er ofte fortsat funktionsdygtigt, og der 

opstod derfor et ønske i virksomheden om at un-
dersøge muligheden for, at udstyret fortsat kunne 
gøre gavn. Privathospitalet Mølholm efterspurgte 
derfor en samarbejdspartner, som i praksis hav-
de vist, at de kunne aftage, opbevare, servicere 
og sørge for, at udstyret kom frem til trængende 
modtagere uden mellemmænd, og at det kom til 
at gøre gavn, der hvor det blev doneret til.

Privathospitalet oplevede i forbindelse hermed, 
at der er mange velmenende aftagere af udstyr, 
som desværre ikke formår at sikre udstyrets drift i 
patientbehandling hos modtagerne. 

Resultater
Initiativet, hvor udstyr i dag sikres videre anven-
delse gennem en samarbejdspartner, har mødt 
stor opbakning fra hele medarbejdergruppen.  
Det skaber stor værdi for medarbejderne på Pri-
vathospitalet Mølholm, at det gamle udstyr i dag 
doneres til trængende modtagere. 

Om Privathospitalet Mølholm
Privathospitalet Mølholm udgør 7.500 m2 og har 7 
operationsstuer. Privathospitalet har 300 medar-
bejdere, der årligt udreder og behandler 30.000 
patienter indenfor 32 specialer. 

EKSEMPEL FRA PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Hospitalsudstyr gives videre
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Tiltag
Holbæk Sygehus fokuserer på forskellige indsatser 
inden for genanvendelse af plastaffald og reduce-
ring af plastforbrug. 

I 2021 har personalet på Holbæk Sygehus indsamlet 
blød og hård plast på de tre afdelinger Biokemisk, 
Sterilcentralen, Nefrologisk samt hos Depotet. Pla-
sten er efterfølgende blevet analyseret. Forsøget 
havde til formål at undersøge, hvordan man desig-
ner et indsamlingssystem, der passer så godt som 
muligt ind i personalets arbejdsgange. I testforløbet 
er de forskellige typer af plastik på Holbæk Sygehus 
kortlagt ud fra:

• Hvad er egnet til genanvendelse med de  
systemer, vi har i dag?

• Hvad vil være smart at lave om, så det kan  
genanvendes?

• Hvad kan genanvendes med teknologier,  
som vi først har adgang til i fremtiden?

Resultater
Resultaterne af gennemgangen har givet følgende 
resultater:

• Oversigt over, hvordan man går i gang med 
plastiksortering på forskellige afdelinger på et 
sygehus. Det betyder, at løsningerne kan skale-
res og implementeres i andre afdelinger.

• Mængde af plast i restaffald er reduceret fra  
12 procent til 2 procent.

• Samlet genanvendelsesgrad på 78 procent for 
blød plast, og en samlet genanvendelsesgrad 
på 53 procent for hård plast.  

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er et af Region Sjællands fire akut-
sygehuse med ca. 2.000 ansatte og en af landets 
største medicinske afdelinger. Sygehuset har 340 
sengepladser. 

EKSEMPEL FRA REGIONSHOSPITAL 

Undersøgelse 
skal vise om 
plastaffaldet kan 
genanvendes

Også på Regionshospitalet Viborg 
arbejdes der med at reducere mæng-
den af affald. På Kirurgi er målet 
at reducere 30 procent almindeligt 
affald og 25 procent risikoaffald
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ANDRE GRØNNE INITIATIVER RELATERET TIL AFFALD OG 
RESSOURCER PÅ TVÆRS AF SEKTORERNE

Aftaler med leverandører om affaldshåndtering 
• Flere private aktører har i samarbejde med naboer ind-

gået en aftale om fælles affaldssortering og renovation, 
som gør, at renovationsfirmaet kan hente affaldet sam-
tidig og dermed spare CO2-udledning i forbindelse med 
transporten (Fremhæves af flere aktører).

Begrænsning af affald og fokus på genanvendelse
• Et privathospital har på en af sine matrikler udrullet et 

pilotprojekt med affaldssortering på operationsgangen. 
Projektet har resulteret i, at genanvendelsesprocenten 
er steget med 33 procent. Dette planlægges at blive 
udrullet på de resterende matrikler (Aleris)

• En privat klinik har de sidste 3 år været papirløs  
(CT-klinikken).

Salg af frasorteret affald
• Hospitalet sælger frasorteret plast til en renovations- 

leverandør og madaffald til omdannelse af biogas  
(Gildhøj Privathospital).

Mange hospitaler arrbejder med 
affaldssortering og genanvendelse
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6
6. Adfærd  
og rutiner
Selv små ændringer i daglig adfærd og rutiner kan 
have en positiv effekt på klimaet. Der er tale om 
tiltag, der specifikt har til formål at aktivere en bæ-
redygtig tankegang hos enhedens ledelse og med-
arbejdere samt en opmærksomhed på selv de små 
ting, vi hver især kan gøre. Dette er væsentligt for, 
at enheden er i stand til at aktivere, fastholde og 
videreføre en bæredygtig tankegang i organisatio-
nen og sikre effekt også på langt sigt. 

EKSEMPEL FRA SKOVHUS PRIVATHOSPITAL

CSR og verdensmål
Tiltag
Hos Skovhus Privathospital udgør CSR og FN’s ver-
densmål en del af grundlaget, hvorfra hospitalets 
ledelse, strategier og politikker udspringer. Hospi-
talet er verdensmålscertificeret jf. ISO 9001: 2015 
og Kravgrundlag DNV GL-Verdensmålscertificering, 
som sikrer en bæredygtig social, økonomisk og mil-
jømæssig ramme omkring hospitalets drift. Skov-
hus Privathospital har udarbejdet en CSR-profil, 
som udstikker nye grønne tiltag for medarbejdere 
og ledelse, og som sikrer, at hospitalet hele tiden 
udvikler sig mod et stadigt mere bæredygtigt spe-
cialiseret tilbud. Det er ikke kun internt, at hospi-
talet har fokus på bæredygtighed. Også eksterne 
samarbejdspartnere og leverandører mødes med 
krav om samarbejde ift., at opgaver løftes miljø-
mæssigt ansvarligt. Samtidig har Skovhus Privathos- 
pital udvalgt tre af FN’s 17 verdensmål og igangsat 
seks overordnede tiltag, som alle skal bidrage til et 
styrket bæredygtigt fokus. De tre verdensmål, som 
Skovhus Privathospital har udvalgt, er verdensmål 3 
(sundhed og trivsel), 4 (kvalitetsuddannelse) og 12 
(ansvarligt forbrug og produktion). En evaluering af 
effekt og indfrielse af målene bliver årligt afrappor-
teret i en samlet intern verdensmålsrapportering, 
som auditeres eksternt og har til formål at styrke 
hospitalets bæredygtige udvikling.

Implementeringsproces
Skovhus Privathospital er en del af koncernen Gran 
Recovery & Health (GRH), og det er herigennem, at 

arbejdet med FN’s verdensmål er opstået. GRH og 
Skovhus Privathospital har gode erfaringer med, at 
bæredygtige tiltag virker og bidrager med værdi – 
ikke blot økonomisk – men også socialt. Beslutningen 
om at lade sig verdensmålscertificere og udarbejde 
en særskilt CSR-profil skete ud fra et ønske om at 
stadfæste, at GRH og Skovhus Privathospital har etab-
leret, implementeret og vedligeholder et ledelsessy-
stem, der bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål. 
Som i mange andre tilfælde med nye tiltag, har ar-
bejdet med verdensmålscertificeringen og CSR-pro-
filen været tidskrævende. Skovhus Privathospital har 
brugt flere ressourcer i form af personaletimer til 
projektet end først beregnet. Det har dog resulteret 
i en forbedring af både samarbejdet på tværs af med-
arbejdere og afdelinger og til samarbejdspartnere.

Resultater
Medarbejdere og samarbejdspartnere til Skovhus 
Privathospital har taget godt imod arbejdet med 
CSR-profilen og verdensmålene. Internt har medar-
bejderne reageret positivt på hospitalets bæredyg-
tighedstiltag. Eksternt oplever Skovhus Privathospi-
tal at få anerkendelse for, at de med deres CSR-profil 
og arbejde med FN’s verdensmål udviser bevidsthed 
om deres sociale ansvar som virksomhed.

Om Skovhus Privathospital:
Skovhus Privathospital fordeler sig på 3 matrikler, 
som rummer både sengeafdelinger og ambulatori-
er. Derudover har Skovhus Privathospital ambulan-
te klinikker i både Kongens Lyngby og Aalborg. Ca. 
800 patienter behandles årligt hos Skovhus Privat-
hospital for psykiatriske lidelser og nogle former 
for misbrugsbehandling, som varetages af omkring 
100 medarbejdere. 
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Tiltag  
Ved at gennemgå rutiner og arbejdsgange fandt 
Viborg Sygehus flere steder, der kunne blive mere 
bæredygtige.

Implementeringsproces 
Ved at observere patienternes vej og personalets 
arbejdsgange i løbet af døgnet har kirurgisk sen-
geafsnit fundet en række steder, hvor man kunne 
skære ned på forbruget. Plastikkrus blev skiftet 
ud med glas, antallet af skraldeposer blev reduce-
ret og brug af lejepapir minimeret.

Samtidig har afdelingen gjort det nemmere at 
sortere genanvendeligt materiale fra i affaldsrum-
mene.  Fx ryger tomme engangspilleæsker nu til 
papirgenbrug.

Nogle af ændringerne har været helt oplagte, mens  
andre har krævet mere research for at sikre, at det 
ikke går ud over hverken patienter, arbejdsmiljø 
eller hygiejne. F.eks. har en dialog med blandt 
andre hospitalsapoteket og producenten af anti-
biotika vist, at det ikke længere er nødvendigt at 

skylle dropsættet saltvand i forbindelse med af-
slutningen af antibiotikabehandling. Det sparer i 
sig selv 60 plastikflasker i døgnet. 

Resultater
Resultatet er, at sengeafsnittet har reduceret det 
daglige affald med 38 procent og det dyre klini-
ske risikoaffald med 35 procent. Endvidere har 
der kunne reduceres med 50 procent af lejepapir.

Om hospitalet
Hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Ski-
ve udgør til sammen Hospitalsenhed Midt med én 
samlet hospitalsledelse. Ifølge opgørelse fra 2020 
er der på Regionshospitalet i Viborg 320 senge ud 
af de i alt 508 senge i de 4 hospitaler.

Der udføres i alt 32.296 operationer og 2.172 føds-
ler. Der er 4.370 medarbejdere på Regionshospital 
Midt.

EKSEMPEL FRA REGIONSHOSPITAL 

Rutiner blev mere bæredygtige

Forbruget af fx plastik- 
materialer er blevet  
markant mindre, efter at 
Viborg Sygehus har sat 
fokus på arbejdsgange 
og rutiner
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ANDRE GRØNNE INITIATIVER RELATERET TIL AD-
FÆRD OG RUTINER PÅ TVÆRS AF SEKTORERNE

Internt fokus på grøn adfærd 
• Flere private aktører afholder faste personale- 

møder, hvor medarbejdere og ledelse drøfter 
forslag til, hvordan hospitalet eller klinikken 
kan indføre og optimere de bæredygtige 
tiltag og klimavenlige løsninger (Fremhæves 
af flere aktører).

• Privathospitalets arbejde med bæredygtig-
hed og social ansvarlighed indgår som en del 
af introprogrammerne for nye medarbejdere 
med formålet om at sikre kendskab til hospi-
talets indsats bredt i organisationen (Privat-
hospitalet Danmark).

• Flere private aktører har en intern byttebørs, 
hvor medarbejderne kan sælge og/eller bytte 
ting internt og dermed sætte fokus på gen-
brug (Fremhæves af flere aktører).

• Et privathospital arbejder på at opsætte en 
opslagstavle, der skal fungere som en grøn 
reminder med overraskende fakta omkring 
klima og miljø, der giver stof til eftertanke 
hos medarbejderne (Gildhøj Privathospital).

Eksterne samarbejder og rådgivning  
identificerer forbedringspotentialer

• Et privathospital har i samarbejde med en 
ekstern rådgiver opnået målsætningen om 
at blive CO2-neutral. Privathospitalet er i 
forbindelse med målsætningen involveret 
i projekter, som bl.a. fjerner metangas fra 
atmosfæren via biogastanke, og som klima-
kompenserer gennem træplantning (Gildhøj 
Privathospital).

Vidste du, at den klima- og 
miljømæssige belastning 
fra sundhedssektoren 
udgør 6 procent af den 
samlede CO2-udledning i 
Danmark?

I dag er det kun 10 
procent af de råvarer, 
som vi får fra naturen, der 
bliver genanvendt til at 
lave nye produkter. Derfor 
har vi et samarbejde 
med et lokalt initiativ om 
fremstilling af møbler i 
genanvendt materiale.  

Den 
anbefalede 

temperatur i et køleskab 
er +5 grader og en fryser 

-18 grader. For hver grad, du 
sænker temperaturen under det 

anbefalede, bruger du 2-5 
procent mere el.

Hvert år smider 
danskerne 814.000 
ton spiseligt mad 
ud – Hos os bruger vi 
bio-affaldssortering 
og medarbejderne har 
mulighed for at tage 
overskudsmad med 
hjem.

Sæt selv en 
seddel op med 

overraskende 
fakta om klima og 

bæredygtighed!

Vi har nedsat et  
bæredygtigheds- 
udvalg, der er med  
til at nedsætte  
vores CO2-aftryk. 
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Dette inspirationskatalog er skabt i 
samarbejde mellem Danske Regioner  
og Sundhed Danmark.

Med eksempler fra både offentlige  
og private hopitaler sætter vi fokus  
på følgende seks veje til et mere  
bæredygtigt sundhedsvæsen:

1. Indkøb og forbrug af tjenesteydelser
2. Energi 
3. Transport 
4. Fødevarer 
5. Affald og ressourcer 
6. Adfærd og rutiner


