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Feedback  

Ge oss feedback på vårt miljöarbete och på vår redovisning. Dina 

synpunkter hjälper oss att utveckla vårt miljö- och 

hållbarhetsarbete.  

 

Kontakta oss  

Karolinska Universitetssjukhuset  

Miljöavdelningen, F87-89 Huddinge 

141 86 Stockholm  

E-post: miljoavdelningen.karolinska@sll.se 
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Om Karolinska Universitetssjukhuset  

Karolinska Universitetssjukhuset, härefter kallat Karolinska, är ett av Europas största 

universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum 

med högt internationellt anseende. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i 

arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.  

 

Karolinska har i uppdrag att vara Region Stockholms, (tidigare Stockholms läns landsting – SLL), 

universitetssjukhus med särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Karolinska tar 

även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder.  

 

Karolinska har en egen styrelse och verksamheten leds av sjukhusdirektören. Sjukvården är 

organiserad i sju teman och fem funktioner samt ett antal centrala staber som stöttar den dagliga 

sjukvården. Hos oss arbetar ca 15 800 personer och sjukhuset har ca 1 600 vårdplatser.  

 

Forskning och utbildning organiseras i en egen stab, varje tema och funktion har också en egen 

verksamhetsnära del med forskning och utbildning. Som universitetssjukhus medverkar vi i 

utbildningen av framtidens medicinska expertis och vårdanställda.  

 

Karolinskas verksamhet är geografiskt koncentrerad till Solna och Huddinge men sjukhuset bedriver 

även verksamhet på bland annat Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södertälje 

sjukhus samt har lokala laboratorier i primärvården. 
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Ett nytt Karolinska fortsätter att växa fram 

Hälso- och sjukvården förändras i en allt snabbare takt. Vi på Karolinska ska vara drivande i denna 

spännande utveckling - i Stockholmsområdet, i Sverige och globalt. För att vara långsiktigt 

framgångsrika måste vi ständigt tänka framåt, samtidigt som vi hanterar de dagliga frågorna.  

 

Under 2018 har stora förändringar skett med bland annat fortsatt arbete med den nya tematiska 

organisationsmodellen och flertalet verksamheter har flyttat in till den nya sjukhusbyggnaden i Solna. 

Fortsatta flyttar kommer även att ske under 2019, både i Solna och Huddinge.  

 

Anledningen till förändringarna är att Karolinska enligt uppdrag från Region Stockholm ska bedriva 

högspecialiserad vård och en del av vården ska lämnas över till andra vårdgivare. I nya byggnader ska 

vi bättre kunna bedriva högspecialiserad vård och den nya organisationen ska förändra våra 

arbetssätt för att bättre samarbeta kring patienten och nå vår vision, "Patienten först".  

 

Miljö i nya sjukhusbyggnaden i Solna 

Nya sjukhusbyggnaden i Solna har byggts med stort miljöfokus. Förutom energieffektivitet, 

uppvärmning med bergvärme och användning av miljövänliga material, finns även inbyggda miljö- 

och klimatsmarta tjänster och lösningar som gör det enklare för medarbetarna att minska 

verksamhetens miljöpåverkan. Sådana miljösmarta lösningar är bland annat laddningsstationer för 

elbilar i parkeringsgaraget och avfallssortering med över 30 avfallsfraktioner. 

Byggnaden har destruktionsanläggningar för lustgas för att minimera verksamhetens miljöpåverkan 

från till exempel förlossningsverksamheten.  

 

Byggnaden erhöll 2014 miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld och 2016 miljöcertifiering LEED Guld. 

 

 

Karolinska på Eugeniavägen i Solna 

Foto: Carin Tellström 
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Chopin i Huddinge 

Den 20 oktober 2015 tog Landstingsfullmäktige beslut om att genomföra om- och nybyggnad vid 

Karolinska i Huddinge med målet ”att skapa en hållbar och attraktiv miljö med människan i centrum, 

som tar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge in i framtidens hälso- och sjukvård.”  

 

Målsättningen är att byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, och den har låg 

energiförbrukning, en god inomhusmiljö och byggs med bra materialval. Det nya huset befinner sig 

vid södra sidan av nuvarande sjukhusbyggnad och kommer att inrymma operationsavdelning, 

röntgenavdelning, interventionsavdelning och sterilteknisk avdelning. Nyckelöverlämning planeras 

till slutet av 2019. 

 

Ny- och ombyggnaden möjliggör en direkt närhet mellan operation och radiologi, vilket ger nya 

möjligheter att bedriva vård, forskning, utbildning och innovation i världsklass. 

 

  

Chopin i Huddinge, illustration: White Arkitekter 
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Hållbara Karolinska  

På Karolinska vill vi att vår verksamhet ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Samtidigt önskar 

vi öka våra positiva bidrag till samhället. Att arbeta förebyggande med miljöfrågor är för oss 

ytterligare ett sätt att positivt påverka människors, medarbetares och patienters hälsa.  

 

Karolinskas miljöarbete tar ett brett grepp om miljöfrågorna. Vi strävar efter att vara en förebild, 

ständigt förbättra verksamheten och utvecklas hållbart. De största ansträngningarna läggs där vi har 

möjlighet att påverka och där vi kan åstadkomma största positiva effekt.   

 

Som stöd, i lokalt och sjukhusövergripande miljöarbete, finns sjukhuset miljöavdelning, 

miljösamordnare, miljökoordinatorer samt ca 500 miljöinformatörer som har till uppgift att 

informera och stödja sina kollegor i sjukhusets och verksamheternas lokala miljöarbete. 

 

Sjukhusets miljöarbete uttrycker våra värderingar ANSVAR, HELHETSSYN och MEDMÄNSKLIGHET och 

vår vision PATIENTEN FÖRST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetens påverkan 

Miljöpåverkan från vår verksamhet härrör främst från dessa aktiviteter:  

• hantering av material  

• hantering av miljöfarliga och resistensdrivande läkemedel  

• hanteringen av kemikalier för desinfektion och analys  

• hantering av verksamhetens avfall  

• livsmedelsförbrukning 

• energianvändning 

• vattenanvändning 

• transporter  
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Miljöcertifierat sedan 2005 

Miljöarbetet på Karolinska är organiserat med stöd av sjukhusets ledningssystem. Systemet syftar till 

att säkerställa att Karolinska lever upp till de lagar och krav som ställs på verksamheten inom 

miljöområdet, samtidigt som verksamheten aktivt arbetar med att ständigt förbättra de arbetssätt 

som är viktigast för att minska miljöpåverkan. 2018 ingår miljöarbetet i budgetbeskrivningen för 

Karolinska och är integrerat i beslutsprocesser. Miljöhänsyn ingår vid verksamhetsplanering och 

utveckling, med stöd av framtagna anvisningar.  

 

Sjukhuset har varit miljöcertifierat sedan 2005. 2018 certifierades sjukhuset gentemot den nya ISO-

standarden ISO 14001:2015. Den nya standarden innebär bland annat större fokus på ledningens 

ansvar, att ta hänsyn till risker och möjligheter och intressenters krav.  

 
 

 

Intern och extern miljörevision 

Under 2018 har både intern och extern miljörevision genomförts på Karolinska. Vid revisionerna har 

Karolinskas miljöarbete följts upp för att säkerställa att vi lever upp till kraven enligt den nya ISO-

standard och att vi följer de interna riktlinjer som ingår i sjukhusets ledningssystem för miljö. 

 

Vid båda revisionerna konstaterades att Karolinska bedriver ett aktivt och väl fungerande miljöarbete 

och att medarbetarna är engagerade och medvetna om miljöfrågornas betydelse.  

De sjukhusövergripande avvikelser och förbättringsförslag som noterats tas om hand av den 

verksamhet som har rådighet i frågan med stöd från miljöavdelningen. Lokala avvikelser och 

förbättringsförslag hanteras lokalt med stöd från miljösamordnare. Att arbeta med åtgärder från 

revisioner är ett sätt för oss att ständigt förbättras och minska verksamhetens negativa miljö- och 

klimatpåverkan.  
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Granskning och egenkontroll 

Anläggningar i Solna och Huddinge har vardera fler än 200 vårdplatser och är därmed 

anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Anmälan har lämnats till Huddinge kommun och Solna stad 

2008. Anmälan av verksamheten i Solna är förenat med villkor om att inkomma med en årlig 

miljörapport samt särskilda villkor kopplade till helikopterverksamheten. Under 2018 hade vi ett 

tillsynsbesök på Huddinge sjukhusområde gällande bland annat dagvattenhanteringen. 

 

I vårdavtalet med Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen (HSF) finns ett antal miljökrav preciserade, så 

kallade miljöindikatorer. 2018 är det sammanlagt sex miljöindikatorer fastställda för Karolinska, vilka 

vi följt upp under året som gått.  

 

Det genomfördes även en säkerhetsrådgivarinspektion av extern part som kontrollerade om 

sjukhusets avfall hanteras på ett säkert sätt vid transport. Under inspektionen kontrollerades bland 

annat att kärlen är säkert förslutna och ordentligt uppmärkta. Den externa part som genomförde 

inspektionen kom sedan med förbättringsförslag som Karolinska hanterar. Förbättringsförslagen 

omfattar hantering av kemikalier, försändelse av diagnostiska prover och förvaring av smittförande 

avfall. Förbättringsförslag ledde även till uppdatering av instruktionen för smittförande avfall så att 

de överensstämmer med nya AFS Smittrisker 2018:4. 

 

 

Avvikelsehantering med fokus på miljö  

Sedan flera år tillbaka har det vid flertalet granskningar och egenkontroller påpekats att Karolinska 

har en oönskat låg rapporteringsgrad av miljöavvikelser, med hänsyn till organisationsstorlek samt 

riktlinjer och arbetssätt fastställda i sjukhusets ledningssystem. Under 2018 registrerades totalt 497 

miljöavvikelser i sjukhusets digitala avvikelsehanteringssystem. Avfallshanteringsavvikelser utgjorde 

merparten av miljöavvikelserna.  

 

Miljöavvikelserna har följts upp under året och ett aktivt kommunikationsarbete har pågått via 

sjukhusets Miljögrupp gentemot verksamheterna, dels för att öka rapporteringsgraden och dels för 

att följa upp och stänga avvikelser i systemet som redan är åtgärdade i praktiken. Arbete har även 

påbörjats för att anpassa avvikelsesystemet till Karolinskas verksamhetssystem och den nya 

organisationsmodellen så att äldre avvikelser följer med till de nya enheterna, med målet att 

successivt kunna stänga de som är åtgärdade.  
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Mål 1 

” Vi ska år 2021 bedriva ett aktivt och systematiskt arbete med att ställa hållbarhetskrav i 

upphandlingar” 

 

 

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete 2018 

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla människor, nu och i framtiden. 

Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och en sund ekonomi är en förutsättning och ett 

medel för hållbar utveckling.  

  

För Karolinska innebär detta att vi ökar vårdkvaliteten och tillgängligheten, använder resurser 

effektivt och gör vården säkrare för patienter, medarbetare och miljön. Forskning och utbildning som 

bedrivs vid Karolinska bidrar till den utvecklingen och ger våra framtida medarbetare förutsättningar 

att möta vårdens hållbarhetsutmaningar.  

 

Hållbarhetsprogram – Miljö 2018–2021 

2018 påbörjades sjukhusets arbete med de nya miljömålen i Hållbarhetsprogram – Miljö 2018–2021, 

som baseras på Regions Stockholms Miljöprogram 2017–2021.  

  

Hållbar upphandling 

Genom de upphandlingar som genomförs på sjukhuset har vi en betydande möjlighet att påverka 

den globala miljön i en positiv riktning. Under programperioden ska Karolinska arbeta systematiskt 

för att hållbara produkter och tjänster upphandlas till sjukhuset, vilket bidrar till säkrare produkter 

för människa och miljö i alla led. Den ”Plan för hållbar upphandling” som tas fram på regionnivå ska 

implementeras på sjukhuset och arbetet med den ska följas upp.  

 

 

 

 

Arbetet med att ta fram Plan för Hållbar Upphandling har fortskridit på landstinget under året. 

Karolinska har bidragit med kunskap för underlag, främst gällande hantering av MT-utrustning.  

Karolinska köper till stor del tjänster, produkter och varor upphandlade av Region Stockholm. 

Karolinska har även två egna inköpsavdelningar som upphandlar produkter och tjänster för 

sjukhusets räkning. Miljökrav i upphandling säkerställs med hjälp av sjukhusövergripande riktlinjer 

samt mallar, som bland annat specificerar att SLL:s utfasningslista ska följas. Karolinska ställer också 

krav på social hållbarhet, främst i form av regionens uppförandekod för leverantörer som är 

kopplade till mänskliga rättigheter.  

Under året har följande upphandlingar genomförts med särskilt fokus på miljöområdet: 

• Pendlarbuss mellan Karolinska Huddinge och Karolinska Solna, i samarbete med Karolinska 

Institutet 

• Måltidstjänster och drift av nya tillagningsköket i nya sjukhusbyggnaden i Solna 

• Inredning till Chopin 

• Utrustning och tjänsteavtal för AudioVisuell kommunikation (AVK) 
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Mål 2 

”Vi ska år 2021 arbeta effektivt och systematiskt med klimatanpassning” 

 

 

Klimatåtagande 

 

Klimatförändringen är en av de största utmaningar som mänskligheten står inför. Vi behöver både 

arbeta med att höja vår beredskap för pågående klimatförändringar samt minska vår negativa 

klimatpåverkan på sikt. Dessa ambitioner speglas i det nya Hållbarhetsprogrammet under området 

klimatåtagande.  

 

 

 

Klimatanpassning 

Eftersom klimatförändringen är ett faktum måste vi också hantera dess konsekvenser. De effekter 

som behöver hanteras är till exempel spridning av nya och gamla infektionssjukdomar, värmeböljor 

och oväder. 

 

 

 

 

Karolinska arbetar löpande med kontinuitetsplanering för bland annat extrema väderhändelser, så 

som översvämningar och värmeböljor. Arbetet leds av säkerhetsavdelningen i samarbete med 

chefsläkare och beredskapssamordnare.  

 

Tjänsteresor och arbetspendling 

Karolinskas tjänsteresor och arbetspendling står för en stor andel av sjukhusets klimatpåverkan. För 

att minska sjukhusets miljöpåverkan från tjänsteresor behöver antalet resor med flyg bli färre. Vid 

inrikesresorna kan flyg ersättas av tåg i de flesta fall, men för utrikesresor behöver resefria arbetssätt 

införas i högre utsträckning, som till exempel digitala möten och tillgång till konferenser via 

videolänk. Vi kan också styra våra flygresor mot de som ger minst utsläpp.  

 

24%

48%

13%

12%

2% 1%

Klimatutsläpp 2018
- Totalt 7839 ton

Flyg

Värme

Patientmat

Lustgas

Anestesigaser

Pendlarbuss

Figur 1: Karolinska Universitetssjukhusets klimatutsläpp för 2018. Resultat baseras på tillgängliga mätbara 

data och omfattar inte samtliga källor till Karolinskas klimatutsläpp.  
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Mål 3 

”Vi ska minska våra utsläpp från tjänsteresor med flyg med 25% till år 2021” 

 

 

Mål 4 

”Vi ska öka våra möten på distans med hjälp av telefon- och videokonferenser till år 2021” 

 

 

Arbetspendling till och från arbetet har relativt stor miljöpåverkan och Region Stockholm har satt mål 

för att skapa bättre mobilitetslösningar och öka kollektivtrafikens andel i förhållande till bilen. För 

Karolinska handlar detta om att bidra genom att skapa bättre förutsättningar för våra medarbetare 

att välja mer klimatsmarta pendlingsalternativ. 

 

 

 

 

 

Basåret för målet är 2016, då utsläppet från tjänsteresor med flyg var ca 2 580 ton koldioxid. Under 

2018 var utsläppet från flygresor 2 640 ton koldioxid.  

 

 

 

På Karolinska har vi tagit fram en reseriktlinje för att reglera våra tjänsteresor med flyg. Fokus ligger 

främst på att söka resfria alternativ. I riktlinjen uttrycks också tydligt att resor mellan Göteborg och 

Stockholm ska ske med tåg framför flyg. 2018 skedde 85 procent med resorna till Göteborg med tåg, 

vilket är en förbättring från året innan. 

 

 

 

 

 

Under 2018 ökade vi antalet möten på distans från ca 34 500 möten år 2017 till ca 45 000 digitala 

möten. 16 verksamheter hade valt att arbeta särskilt med att öka antalet distansmöten som egen 

miljöaktivitet. Målet utgår från 2016, då antalet videomöten var ca 32 900 st.  
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Figur 2. Karolinska har mätt sina utsläpp från flyg sedan 2010. Basvärdet för nya Hållbarhetsprogram – 

miljö utgår ifrån 2016 års värde. Målvärdet 2021 ligger på 1 938 ton koldioxid.  
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Utfallet 2018 beräknas ha sparat in nästan 17 000 arbetstimmar och mer än 68 ton koldioxid.  

 

Videoskola 

Under året upphandlades ett nytt avtal för AVK-utrustning med tillhörande tjänster. Det nya avtalet 

underlättar sjukhusets möjligheter att skräddarsy distansmöteslösningar för de olika 

verksamheterna, bland annat genom val att hyra eller köpa utrustningen samt utökade 

supportmöjligheter. Även möjligheter att teckna serviceavtal för äldre utrusning på sjukhuset ingår i 

lösningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med det nya avtalet startade Karolinska IT upp en videoskola för sjukhusets verksamheter 

och intresset har varit stort. På videoskolan får personalen guidning i olika lösningar som finns 

tillgängliga för distansmöten och har möjlighet att ställa frågor direkt. Videoskolan planeras att hållas 

en gång i månaden även under 2019.  

 

Patientresor 

Patienternas planerade resor till och från sjukhuset har betydelse för sjukhusets totala 

klimatpåverkan. Vi har idag möjlighet att nyttja ny teknik för att minska antalet transporter genom 

tillämpning av vård på distans. Rätt använt kan vi med teknikens hjälp öka tillgängligheten och 

patientnyttan samtidigt som utsläppen av klimat- och hälsopåverkande gaser och partiklar minskar. 
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Antal digitala möten

Figur 3. Antal registrerade digitala möten under åren 2015–2018.  

Bild 1: Andreas Sundkvist och Robert Lagergren från Karolinska IT håller videoskola för Karolinskas 

medarbetare. 
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Mål 5 

”Vi ska öka vår andel vårdkontakter som sker på distans till år 2021” 

 

 

Mål 6 

”Vi ska minska vår klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser med 20 procent per 

operation med gasanestesi till år 2021” 

 

 

 

 

2018 arbetade vi för att fastställa vilken vård som skulle mätas, och hur den skulle mätas, för att 

lägga en grund för målet. Beslut fattades att mäta de digitala vårdkontakter som sker inom 

öppenvården i relation till öppenvårdens totala vårdtillfällen. Basåret är 2017 och en svag minskning 

av vård på distans inom kategorin, från 11,9 % år 2017 till 10,8% år 2018, skedde.  

 

 

Vård på distans utvecklas kontinuerligt på sjukhuset, i samarbete mellan olika vårdavdelningar och 

Karolinskas IT-avdelning. Flertalet verksamheter hade pilotprojekt eller utökning av vård på distans 

som egna miljöaktiviteter under 2018, bland annat verksamheter inom Funktion Hälsoprofessioner, 

så som Medicinsk psykologi och Logopedi.  

 

Anestesigaser 

Anestesigaser som används i verksamheten släpps ut opåverkade till luft. De gaser som sjukhuset 

använder vid anestesi är kraftfullt klimatpåverkande och bidrar därmed till sjukhusets totala 

klimatpåverkan.  

 

 

 

 

Målet utgår från 2016, då klimatpåverkan från utsläpp av anestesigaser var 17,2 kg 

koldioxidekvivalenter per operation.  

Utfallet 2018 var 15,0 kg koldioxidekvivalenter per operation, vilket är en minskning från basåret 

men en svag ökning från 2017.  
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Figur 4. Antal vårdkontakter på distans relaterat till antalet vårdhändelser totalt inom Karolinskas 

öppenvård år 2017 och 2018.  
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Mål 7 

”Vi ska minska vår användning av utvalda läkemedel på landstingets förteckning över 

miljöbelastande läkemedelssubstanser till år 2021” 

 

 

 

 

Även om målet mäts i antalet operationer så har Karolinskas förstärkta inriktning mot 

högspecialiserad vård inneburit att operationerna har blivit längre, varvid den faktiska 

klimatpåverkan per operation har ökat.  

 

Ett förbättringsarbete för att minska användningen av klimatpåverkan från anestesigaser har pågått 

under en längre tid. På sjukhuset finns riktlinjer och informationsarbete pågår för att sprida kunskap 

om lågflödesanestesi och metabolt flöde, metoder som kan minska klimatpåverkan avsevärt.  

 

 

Hållbar läkemedelskedja 

Läkemedel har stor betydelse för att skapa värde för våra patienter men det finns också risker som 

behöver hanteras. Effekter på miljön har påvisats under läkemedlens hela livscykel från tillverkning 

till utsöndring och avfallshantering. Vi vill arbeta för att minska riskerna och miljöpåverkan utan att 

minska det värde som läkemedel ger våra patienter. Våra mål syftar till att minska miljöpåverkan från 

läkemedel under hela livscykeln. 

 

Miljöbelastande läkemedelssubstanser 

Region Stockholm har tagit fram en förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser. Utifrån 

denna förteckning gör sjukhusen ett urval av vilka substanser som är lämpliga utifrån deras 

förutsättningar att minska eller byta ut. 

 

 

 

 

Under 2018 utreddes vilka läkemedel på regionens förteckning över miljöbelastande 

läkemedelssubstanser som Karolinska bör prioritera att arbeta med. Fyra läkemedel valdes ut, 
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Figur 5. Utsläpp av anestesigaser i kg koldioxidekvivalenter per operation samt per operationstimme, 

2016–2018.  
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Mål 8 

”Vi ska minska vår förskrivning av resistensdrivande läkemedel till år 2021” 

 

 

baserat på om det är medicinskt möjligt att minska förskrivningen, hur stor användningen är på 

Karolinska, data för persistens, bioackumuleringsbarhet och toxicitet samt övriga risker.  

De fyra läkemedel som ingår i målet är: 

• Felodipin 

• Diklofenak 

• Citalopram 

• Ciprofloxacin 

 

 

 
För 2018 har förskrivningarna av Felodipin och Diklofenak minskat med 21% i jämförelse med 2016. 

Data för Citalopram och Ciprofloxacin kommer att tas fram senare under målperioden. 

 

Resistensdrivande läkemedel 

Ett av de största hoten för människors hälsa är utvecklingen av resistenta bakteriestammar. Därför är 

det av stor betydelse att resistensdrivande läkemedel används med försiktighet och att vi arbetar för 

att förhindra miljöexponering.  

 

 

 

 

I detta mål mäts andelen flurorkinoloner och cefalosporiner utav den totala mängden förskrivna och 

rekvirerade mängden antibiotika, utifrån år 2016.  

Under 2018 uppgick andelen fluorokinoloner och cefalosporiner till 9,7% av den totala antibiotikan.  
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Figur 6. Användningen av Diklofenak och Felodipin mäts i antalet förskrivna DDD (Defined daily dose) per 

vårdkontakt och slutenvårdstillfälle. Basvärdet för nuvarande Hållbarhetsprogram – miljö är 2016 års 

siffror men grafen visar förskrivningen även under föregående målperiod.  
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Mål 9 

”Vi ska minska vår kassation av läkemedel till år 2021” 

 

 

  

 

Karolinska har en egen STRAMA-grupp, som arbetar med att minska förekomsten av vårdrelaterade 

infektioner och minska antibiotikaresistens. Huvudprinciper för Strama är samverkan och 

återkoppling till verksamheterna på sjukhuset, med statistik, lokala resistensmönster samt 

utbildning.  

 

Kassering av läkemedel 

För att minska vår negativa miljöpåverkan arbetar vi även med att minska vår kassering av 

läkemedel. Störst möjlighet att påverka detta är att arbeta med att minska vad som slängs på grund 

av att datumet gått ut.  

 

 

 

Karolinska har under 2018 samarbetat med Region Stockholm för att få en gemensam mätmetod för 

målet. Under sen höst testades den fastslagna metoden på Karolinska för att kunna fastställa ett 

utgångsvärde. Mätningen omfattade läkemedel som förvaras på hyllor ute i slutenvårdsenheterna. 

Läkemedel från läkemedelsautomater undantogs från mätningen då statistik går att samla in på 

annat vis. Utgångsvärde och vidare mätningar kommer att ske under 2019.  

Lokala reningstekniker 

Även om mätningar av utgående avloppsvatten från Karolinska 2015 visat att det inte finns ett tydligt 

behov av lokal rening av sjukhusets avloppsvatten kan det ur ett antibiotikaresistensperspektiv finnas 

ett mervärde i att rena sjukhusets delströmmar från antibiotika. Cytostatika och andra läkemedel är 

också av intresse att rena om möjlighet finns. Under miljömålsperioden planeras undersökningar för 

att se om det är möjligt att införa lämpliga reningstekniker på delar av sjukhusets verksamheter.  
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Figur 7. Andelen fluorokinoloner och cefalosporiner av totala förskrivningen antibiotika, mätt i total DDD 

(Defined daily dose). Basvärdet för nuvarande Hållbarhetsprogram – miljö är 2016 års siffror men grafen 

visar förskrivningen även under föregående målperiod. 
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Mål 10 

”Vi ska undersöka om utsläppt mängd miljöfarliga läkemedel kan minskas med hjälp av 

enklare lokala reningsmetoder” 

 

 

Mål 11 

”Vår förbrukning av engångstextilier ska inte öka till år 2021” 

 

 

 

 

 

 

 

Olika undersökningar angående vilka enklare reningsmetoder som skulle kunna användas på 

Karolinska har gjorts under året. Vi har även varit i kontakt med vår hyresvärd Locum för att 

undersöka möjlighet att mäta punktutsläpp av vårt avloppsvatten för att vid senare tillfälle ha 

möjlighet att mäta effekt.  

 

Förbrukningsartiklar och  

textilhantering 
 

Engångstextil 

Under en längre period har engångskläder och -textilier ökat på sjukhuset. Engångstextilier medför 

ett större klimatavtryck och genererar stora mängder avfall. 

I Karolinskas klädregler, som är framtagna i samarbete med vårdhygien, är sedan november 2016 

engångskläder inkluderade och det står t.ex. tydligt att flergångskläder ska användas i första hand på 

opererande verksamheter. Flera livscykelanalyser angående detta ämne visar tydligt fördelarna med 

flergångskläder. 

 

 

 

Målet mäts i antalet engångstextilier per vårdkontakt och slutenvårdstillfälle, och jämförs med siffran 

från 2016 som var 0,37.  

Utfallet från 2018 är 0,52 produkter per vårdkontakt och slutenvårdstillfällen, vilket är en betydande 

ökning. 
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Figur 8. Antalet inköpta engångstextilier per vårdkontakt och slutenvårdstillfälle åren 2016–2018.  
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Mål 12 

”Vår andel uteliggande kläder ska vara mindre än 25 procent år 2021” 

 

 

Målarbetet centralt har varit avvaktande i väntan på ett nytt avtal på flergångstextilier för operation i 

den nya sjukhusbyggnaden i Solna vilket förväntas ge stor positiv verkan på målet. Dock har flera 

verksamheter arbetat med egna miljöaktiviteter för att minska eller fasa ut vissa engångstextilier. 

 

Uteliggande kläder 

Som ett led i att kunna minska antalet engångstextilier behöver tillgången till flergångsalternativ 

säkras upp.  Många kläder blir liggande länge i sjukhusets förråd ute på olika hämtningsställen innan 

de hamnar tillbaka i den stora tillgängliga textilstocken. För att minska vår miljöpåverkan från kläder 

kommer vi att arbeta med att minska antalet kläder som är uteliggande mer än 30 dagar. På så sätt 

ökar vi tillgången på flergångskläder och minskar efterfrågan på engångsalternativ.   

 

 

 

 

 

Andelen uteliggande kläder rapporteras in per månad och har under 2018 rört sig mellan 20-45% på 

Huddinge, gamla sjukhusbyggnaden i Solna och Danderyd. Utfallet i december för dessa siter ligger 

på 30%.  

I den nya sjukhusbyggnaden i Solna rapporteras siffrorna separat, då textilhanteringen ingår i den 

upphandlade serviceorganisationen Coors ansvar. Spannet i uteliggande kläder under 2018 är mellan 

9- 27%, med utfallet 12% i december. 

 

 

Den största skillnaden mellan den nya sjukhusbyggnaden i Solna och övriga siter på sjukhuset är 

användningen av så kallade ”Texiskåp” som finns i anslutning till omklädningsrummen. För att plocka 

ut kläder måste personalen läsa av sitt e-tjänstekort mot skåpet. De nya skåpen registrerar vilka 

klädesplagg som plockas ut med hjälp av chipmärkning i kläderna och detta kopplas till ett fast saldo 

som varje person har. När kläderna kommer tillbaka till leverantören läses chipet av och fyller på så 

vis på personens saldo på nytt. Då undviks att för många kläder plockas ut åt gången och säkerställer 

att det finns kläder till alla samt att alla kläder snabbt återkommer till leverantören för att tvättas och 

användas på nytt.  
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Figur 9. Andelen uteliggande kläder per månad 2018, uppdelat på nya sjukhusbyggnaden i Solna och övriga 

siter för Karolinska (Huddinge, gamla sjukhusbyggnaden i Solna samt Karolinskas verksamheter på 

Danderyd). 
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Mål 13 

”Under programperioden ska vi ställa SLL:s obligatoriska hållbarhetskrav vid samtliga 

upphandlingar av måltidstjänster och livsmedel” 

 

 

Mål 14 

”Vi ska öka vår andel ekologiska livsmedel i patientmat till 50 procent år 2021” 

 

 

Under året har flera kommunikationsinsatser genomförts på området, bland annat så var textilier 

fokusområde för årets Stormöte för miljöinformatörer. Miljöinformatörer fick också möjlighet under 

året att följa med på studiebesök till vår leverantör Textilia samt att workshops har hållits 

tillsammans med miljöinformatörer och textilombud på Huddinge. Stödmaterial har tagits fram, dels 

för chefer och dels för textilombud och miljöinformatörer för att synliggöra vikten av att ha en snabb 

och effektiv rotation på kläderna.  

 

Hållbara patientmåltider 

 

Matens inverkan på miljön är stor och komplex. Det handlar bland annat om användningen av 

bekämpningsmedel, antibiotika vid djurhållning, påverkan på biologisk mångfald och klimat.  

Region Stockholm har tagit fram en plan för hållbara patientmåltider som stöd för att arbeta framåt. 

Karolinska kommer att följa denna plan i sitt arbete med hållbarhetsmålen under programperioden.  

 

Upphandling av patientmåltider 

Hållbarhetskrav i upphandlingar av måltidstjänster och livsmedel är en nyckelfaktor för att lyckas nå 

fram till miljövänligare och hållbara patientmåltider. På Karolinska använder vi oss av extern 

leverantör för att tillgodose våra patienter med mat. I Region Stockholms ”Plan för hållbara 

patientmåltider” anges ett antal obligatoriska och rekommenderade krav att ställa i upphandlingar 

av patientmat. De obligatoriska kraven omfattar bland annat krav på antibiotikaanvändning vid 

djurhållning, djurskyddskrav, ekologiska livsmedel och spårbarhet. 

 

 

 

  

 

 

Detta mål berör enbart patientmåltider. Under 2018 avslutades upphandlingen för nytt tillagningskök 

men kravställningen fastställdes föregående år.  

Under 2018 har inga fler upphandlingar skett på området.  

 

Ekologiska livsmedel 

Användning av bekämpningsmedel inom jordbruket har negativa effekter på bland annat den 

biologiska mångfalden. För att minska vår miljöpåverkan arbetar Karolinska med att öka vår andel 

ekologiska råvaror i patientkosten.  

 

 

 

 

 

Under 2018 hade Karolinska ett delmål på att nå 40% ekologiska livsmedel.  

Resultatet för 2018 blev också 40%, varvid delmålet nåddes.  
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Mål 15 

”Vår andel lokalproducerad patientmat ska vara minst 20 procent år 2021” 

 

 

Mål 16 

”Vi ska minska vår klimatpåverkan från patientmåltider med 20 procent till år 2021” 

 

 

 

För att nå upp till 40% under året hölls dialogmöte med avtalsleverantör samt att andel ekologiskt 

har kravställts i det nya avtalet gällande tillagningsköket i Solna för att följa målsättningen.  

 

Lokalproducerade livsmedel 

Lokalproducerade livsmedel kan ha en positiv verkan på miljön genom att öka biologisk mångfald och 

öppna landskap. Lokalproducerat för Karolinska innebär livsmedel som kommer ifrån Stockholm, 

Södermanlands, Upplands, Örebros samt Gotlands län.  

 

 

 

 

Under 2018 började vi undersöka möjligheterna att spåra livsmedel på mer detaljerad nivå än 

ursprungsland. Våra leverantörer köper sina livsmedel från större grossister som i sin tur har 

svårighet att spåra den exakta informationen. Arbetet kommer att fortgå under 2019.  

 

Klimatpåverkan från patientmat 

Olika livsmedel ger olika mycket påverkan på klimatet och för att nå en hållbar konsumtion gällande 

mat behöver en omställning ske i samhället i stort. De patienter som vistas på Karolinska har med sig 

sina preferenser och matvanor från vardagen, och balans behöver nås mellan att hitta alternativ som 

är mindre klimatpåverkande och alternativ som möter upp mot patienternas egna val.  

 

 

 

 

 

Målet mäts utifrån 2016 års klimatpåverkan från inköpta livsmedel per portion, som var 3,3 kg CO2-

ekvivalenter.  

 

2018 års resultat tangerade det från 2016 med 3,3kg CO2-ekvivalenter per portion patientmat.  

Under året har dialog inletts med Karolinskas måltidsleverantörer gällande minskningen av 

klimatpåverkan från patientmaträtterna. Antalet vegetariska alternativ på den fasta menyn har 

utökats.  

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

2016 2017 2018

Andel ekologisk patienmat

Ekologisk kost Oekologisk kost

Figur 10. Andel ekologiska råvaror i patientmat 2016–2018, jämfört med oekologiska råvaror. Siffrorna 

innehåller kostnader för både råvaror till färdiga patientmaträtter och kostnader för dagligvaror.  
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Mål 17 

”Vi ska minska vårt tallrikssvinn från serverade patientmåltider, till maximalt 15 procent av 

portionsvikten år 2021” 

 

 

Mål 18 

”Vi ska minska vår totala mängd matsvinn med 40 procent till år 2021” 

 

 

 

Matsvinn 

En av de största faktorerna som påverkar miljön negativt i relation till matkonsumtion och 

livsmedelshantering är den mat som slängs i något skede i produktledet. Maten på Karolinska är en 

viktig faktor för våra patienters välbefinnande. Minskad matlust i samband med sjukhusvistelse och 

risk för undernäring gör det än viktigare att den maten som serveras på sjukhuset är god, 

näringsriktig och anpassad till våra patienter. Det är vägen fram till en hållbar patientmåltid.  

I det nya Hållbarhetsprogrammet- miljö mäts matsvinn dels i det svinn som kommer tillbaka från 

patient och dels det totala matsvinnet från sjukhuset.  

 

 

 

 

 

 

Målet mäts utifrån serverade färdiglagade portionsrätter till lunch och middag. Utfallet för 2018 blev 

att 29% av det som serveras kommer tillbaka till vårdavdelningens kök och slängs. 

 

 

 

 

 

 

Målet mäts i relation till år 2017. Då uppgick matsvinnet till 100,2 ton.  

Utfallet för 2018 blev 108,8 ton. 

 

Under året genomfördes två större mätningar av matsvinn på både Huddinge och Solna som 

sammantaget täckte in de verksamheter som beställer mest patientmåltider. Dessa mätningar ligger 

till grund för båda mätetalen gällande patientmåltider. Karolinska har även genomfört aktiviteter 

under året för att påbörja minskningen av vårt matsvinn. På Huddinge har kommunikationsinsatser 

genomförts via det forum som finns för personer som arbetar i vårdavdelningarnas kök.  

 

Dietisterna inom Funktionsområde Hälsoprofessionerna tog fram och lanserade en ny 

webbutbildning om nutrition för att öka kunskaperna på sjukhuset om undernäring. Genom att ge 

rätt mat till rätt person ökar patienternas välbefinnande, vilket också har positiva kopplingar till att 

minska matsvinnet.  

 

I december öppnade det nya tillagningsköket med ny leverantör i nya sjukhusbyggnaden till Solna, 

som delvis innebär en annan måltidslösning än den som tidigare har funnit på sjukhuset. En fast 

meny, bestående av 15 rätter, fylls på efter behov i kylarna uppe hos vårdavdelningarna av 

leverantören. Denna meny kompletteras av en rullande meny samt menyer för specialanpassade 

koster. Genom att ha en fast meny så kan de allra flesta patienterna välja mat närmare 

måltidstillfället. De nya förpackningarna ökar även hållbarheten på maten vilket gör att fler alternativ 

ständigt kan finnas tillgängliga utan att kasseringen ökar.  
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Miljösäkra flyttar 
Driftsättningen av den nya sjukhusbyggnaden, som påbörjades under 2016, slutfördes till merparten 

för vårdverksamheterna 2018. Till viss del är det interimslösningar, vilket innebär att fler flyttar 

kommer att ske framöver och även vissa laborativa verksamheter har kvar att flytta in i den nya 

byggnaden.  

 

Flytten har varit en viktig miljöfråga under 2018 och arbetet med miljösäkra flyttar har fortgått, 

baserat på tidigare erfarenheter från den första flyttomgången 2016. Verksamheterna som flyttade 

genomförde egna miljöriskbedömningar och miljöavdelningen har samarbetat med andra väsentliga 

aktörer på sjukhuset utifrån en central miljöriskbedömning för hela flytten. Arbetet har till stor del 

fokuserat på att säkerställa rätt förutsättningar för avfallshantering i den nya byggnaden och att det 

material som blir över återanvänds så långt som det är möjligt.  

 

Möbler som är hela och funktionsdugliga har sparats till kommande flyttar i andra byggnader. MT-

utrustning har omhändertagits för vidare bruk och stora mängder förbrukningsmaterial och porslin 

har samlats in för att antingen användas på annat håll i sjukhuset eller för att skänkas till bistånd.  

Karolinska har ett samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge som nu kommer att motta 

300-400st flyttlådor med förbrukningsmaterial, som av logistiska eller hygieniska skäl inte kunde tas 

med i flytten.   

 

 
 

 

Kemikaliearbetet 2018 

Ett stort arbete under året har varit att fortsätta uppdatera Karolinskas organisation och 

verksamheternas lokaler i kemikalieregistret KLARA. Arbetet fortsätter under de kommande åren när 

fler verksamheter flyttar.  

Av de avdelningar som har inventeringskrav var det 94 procent som inventerade sina kemikalier 

under året. De som inte inventerade enligt krav kontaktades av sina miljösamordnare och 

miljöavdelningen registrerade miljöavvikelse.  

 
 

Foto: Carin Tellström 
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Resurseffektiv och klimatsmart 

produktanvändning  

Avfallshantering 

Att restprodukter skapar nytta är en vision vi på Karolinska har tagit fasta på. Karolinska ger upphov 

till stora mängder avfall – totalt cirka 5 500 ton per år – som ska omhändertas på ett korrekt och 

säkert sätt.  

Samtliga verksamheter inom Karolinska sorterar avfall för återvinning och vi har idag mer än 30 

fraktioner. Viss mängd av avfallet kan vi, om korrekt sorterat, återvinna.  Det sorterade avfallet blir 

på så vis en resurs som kan utgöra råvara i nya produkter eller omvandlas till biogas, el- eller 

värmeenergi. 

Under 2018 var källsorteringsgraden 23 procent, vilket omfattar det förpackningsavfall och plast som 

sorteras ut för materialåtervinning och insamlat matavfall. Utsorterat material sätts i relation till 

Karolinskas hushållsliknande, brännbara avfall.  

Mycket fokus har lagts på avfallshanteringen i nya sjukhusbyggnaden i Solna med 

informationsmaterial och utbildningar. Projekt för att standardisera miljörum har också fortskridit.  

I den nya sjukhusbyggnaden har källsorteringsflöden också tillkommit. Bland annat så samlas nu mat 

in från de större personalpentryna och möjligheten att sortera ut pant har skapats. Panten hämtas 

upp av Pantamera, som i sin tur donerar pengarna till Läkare utan gränser.  

 

Julkalender med sorteringstema 

Intensivvårdsavdelningarna på sjukhuset genererar stora mängder varierat avfall. Under december 

månad lanserade miljöinformatörer på intensivvårdsavdelningen E5 en julkalender bestående av 

kortare filmklipp för sina medarbetare. Syftet var att förbättra, inspirera och förenkla källsorteringen 

på avdelningen.  

 

Kalendern fick bra genomslagskraft, lockade fram mycket skratt och den har i kombination med 

mycket information lett till ökad medvetenhet. Flera verksamheter har sett kalendern och börjat 

använda den i utbildningssyfte. Det har gjort att mängden felaktigt sorterat avfall har minskat medan 

källsorteringen och återvinningen har ökat.  

 

Ny servicetjänst för möbler i Solna 

Inför flytten till den nya sjukhusbyggnaden i Solna utrustades huset med möbler med höga krav på 

miljö och hygien, utifrån ett gemensamt inredningskoncept. För att säkerställa att konceptet lever 

vidare och att vi utnyttjar garanti och reparationer som ingår via avtalet skapades en servicetjänst, 

med ett tillhörande litet förråd för att ta hand om överblivna möbler.  

Genom tjänsten får avdelningarna hjälp med att kontrollera om en möbel de letar efter redan finns 

på sjukhuset. De får även stöd i reparationer och anmälan av garantiärenden, så att vårdpersonalen 

kan fokusera på sitt huvuduppdrag. Uppskattningsvis har tjänsten redan besparat sjukhuset drygt 10 

miljoner kronor via de reklamationer som servicefunktionen tagit hand om. På så vis har vi även 

bidragit till att bli mer cirkulära i vår hantering av sjukhusets resurser.   
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Miljöutbildning för 15 800 medarbetare  

På Karolinska ska samtliga medarbetare ha tillräcklig kunskap för att undvika onödig miljöpåverkan i 

sitt dagliga arbete. För att detta ska vara möjligt ska alla som arbetar på Karolinska, och på uppdrag 

av Karolinska, känna till för dem relevanta delar av sjukhusets miljöarbete. Samtliga medarbetare ska 

gå grundläggande miljöutbildning och chefer går en miljöutbildning särskilt anpassad för deras behov 

och ansvar. Bägge utbildningar ges digitalt. 

 

Vid årsskiftet hade 78 procent av samtliga medarbetare genomfört grundläggande miljöutbildning, 

63 procent av samtliga chefer hade gått miljöutbildning för chefer och 71 procent av sjukhusets 

förskrivare och barnmorskor hade genomfört utbildning i läkemedels miljöpåverkan.  

 

Miljöavdelning ger varje år lärarledda utbildningar till sjukhusets miljöfunktioner. Där ingår 

utbildning till miljöinformatörer, avsändare av kemiskt avfall, kemikalieinventerare och riskbedömare 

av kemikalier.  

 

Foto: Karolinska Universitetssjukhuset 

Läs mer om Karolinskas arbete för en minskad miljö- och 

klimatpåverkan på www.karolinska.se/miljo. 

http://www.karolinska.se/miljo

