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Kære alle 
 
2020 har været og er stadig et helt særligt år, hvor mange har ydet en helt særlig indsats. Tak 
for det! Selvom "corona-marathon'en" stadig er i fuld gang, arbejder vi videre med den grønne 
omstilling af hospitalerne i det omfang, det kan lade sig gøre, og I får hermed det første officielle 
nyhedsbrev for Regions Midtjyllands Netværk for Bæredygtige Hospitaler. Det handler lidt om 
corona, men mere om alt muligt andet.  
 
Nyhedsbrevet udsendes til alle, som er på maillisten, og det må deles frit i Region Midtjylland, 
hvor alle ansatte spiller en rolle i den grønne omstilling. Skriv til margadje@rm.dk, hvis du ønsker 
at komme på maillisten og modtage nyhedsbrevet direkte, invitationer til møder mv.  
 
 

Netværkets 1. nyhedsbrev 
 

 

Puljen til Udvikling af Bæredygtige 
Hospitaler 
I 2019 oprettede Team Bæredygtighed og Grøn Omstilling en pulje, 
hvor afdelinger kunne søge støtte til lokale bæredygtigheds-
projekter. 10 projekter fik tildelt midler (se side 3), og nu åbner vi 
igen op for ansøgninger til puljen i 2020.  
 
Corona og bæredygtighed 
Idéer til en mere bæredygtig hospitalsdrift og klinisk praksis kan udspringe af mange 
forskellige ting. I relation til Corona-krisen har spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at 
genbruge ting, som vi ikke hidtil har tænkt muligt at genbruge, været aktuelt, f.eks. 
værnemidler. Flere idéer til oprensning af værnemidler er kommet frem i regionen, og 
også på globalt plan afprøves forskellige ting. På Hospitalsenheden Vest renser og 
desinficerer man allerede visirer til gavn for både Coronahåndtering [eller et andet ord sat 
på – når corona står alene, kan man læse det som om, at rensningen er til gavn for 
Coronavirussen], økonomi og miljø. Der skal naturligvis evalueres på projektet ift. 
arbejdsmiljø, hygiejne mv., men måske Corona-krisen kan være med til at sætte en ny og 
mere bæredygtig retning i vores kliniske forbrug? At kunne genbruge og genanvende vores 
udstyr har potentielle fordele både ift. CO2 udledning, forbrug af planetens råstoffer, 
økonomisk forbrug og vores forsyningssikkerhed i situationer som denne. Måske nogle af 
jer ligger inde med idéer i den retning, inspireret af Corona-krisen? Så er I velkomne til at 
ringe og vende det med os. 
 
Alle idéer er velkomne 
Idéer til en mere bæredygtig hospitalsdrift eller klinisk praksis i en helt anden retning, som 
ikke er relateret til Corona, er naturligvis også velkomne.  
 
Det praktiske 
Det er ligesom sidst muligt at søge op til 100.000 kr. I første omgang skal I beskrive jeres 
idé i en mail til os eller bare ringe, så tager vi den derfra. Man må også gerne optage en 
lille video, tage et billede og sende med, hvis det gør det nemmere at forklare sin idé. Hvis 
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Puljeprojekter - 2019 
Vi fik flere ansøgninger til puljen, end vi kunne 
imødekomme, men i alt 10 projekter fik tildelt 
midler 
 
1. Analyse af en energimæssig tung afdeling 

samt kortlægnig af indsatsområder  
Røntgen og Skanning, Viborg-Skive – 
Hospitalsenhed Midt 
 

2. Reduceret forbrug generelt under håndtering 
af fødsler, med særligt fokus på 
medicinreduktion  
Fødeafsnittet, Kvindesygdomme og Fødsler. 
Hospitalsenhed Midt 
 

3. Udnytte den økologiske værdi i køkkenets 
madaffald ved at genanvende det som 
økologisk gødning lokalt  
Hospitalskøkkenet, Regionshospitalet Randers 
 

4. Reducere plastforbruget i forbindelse med 
levering og indsamling af linned, uniformer 
mv. til/fra regionens hospitaler  
Midtvask, Århus 
 

5. Indsamle lokal, ideelt regional, baseline på 
affaldsgenerering ved forskellige typer af 
operationer. Ud fra disse data ses på "best 
practice" og "next practice". Derudover 
prøvehandlinger på plastsortering  
Operation og Bedøvelse, Regionshospitalet Randers  
 

6. At følge patientens vej gennem et 
indlæggelsesforløb samt de ambulante besøg 
mhp. at afdække arbejdsgange og forbrug på 
tværs.  Fokus på både affaldsreduktion og 
mulig sortering  
Kirurgi, Viborg, Hospitalsenhed Midt 
 

7. Kompetenceudviklingsforløb af indkøbs-
'bæredygtigheds-ambassadører'  
Indkøb & Medicoteknik  
 

8. Klinisk risikoaffald – klinisk sortering. 
Udarbejdelse af kortlægning og regional 
vejledning til den mest bæredygtige sortering 
Koncern Fysisk Arbejdsmiljø 
 

9. Klinisk risikoaffald – logistik og aftagerled.  
Udarbejdelse af kortlægning og regional 
vejledning til den mest bæredygtige 
håndtering  
Hospitalsenhed Midt & AUH 
 

10. Bæredygtigt byggeri af apotek og vaskeri 
Koncern Fysisk Arbejdsmiljø & projektafd. AUH 

 

Vi følger løbende med I projekternes fremdrift, og resultaterne 

skal selvfølgelig deles, så vi flytter mest muligt regionalt, som 

følge af de lokale projekter. 

 

vi er enige om, at I har et godt projekt i 
støbeskeen, så skal der udfyldes et 
ansøgningsskema på 2 sider.  
 
Frist for ansøgning er den 10. juni 2020. Vi 
ved godt, at fristen er kort, men sagen er, at et 
puljeprojekt skal kunne gennemføres i 
indeværende år, ellers mister vi pengene. 
Sådan er den juridiske ramme. Puljen skulle 
have været åbnet i marts, men blev udskudt 
pga Corona. Vi håber, at I har nogle gode 
idéer, som vi sammen kan omsætte til 
meningsfulde projekter, på trods af 
omstændighederne. Vi står gerne til rådighed 
til hjælp med udvikling af jeres idéer, 
udfyldning af skema osv. 
 
 
 
 

 

  Ny online    
 platform 

 
 

Der er gentagne gange efterspurgt et 
online forum med viden, cases osv. 
vedrørende bæredygtige hospitaler, og 
nu er der noget i støbeskeen. 
 
Som resultat af gruppearbejdet på seneste møde, 
hvor I arbejdede med kommunikation i 
netværket, er der indledt samarbejde med 'Center 
for Kompetenceudvikling' og 'Center for e-læring' 

Foto: Helle Brandstrup Larsen, arkivfoto RRA 

Forsidefoto: Helle Brandstrup, fra 2.møde i Netværk for Bæredygtige 

Hospitaler, 22/10 2019, Regionshospitalet Randers. 
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om udvikling af en online platform. Her skal man både kunne tilgå viden, dele de gode praksis-
eksempler og få forbindelse til andre, som arbejder med samme bæredygtighedsudfordring 
som en selv. Udviklingen er stadig i sin spæde start, og jeres inputs fra værkstedsarbejdet ved 
seneste møde i Randers er naturligvis med på bordet, tak for dem   
Vi forventer at kunne præsentere en første udgave af platformen til næste netværksmøde. 

 

Testlab - plastindsamling  
På operationsgangen i Randers har man siden efteråret 2019 forsøgt sig med 
indsamling af to plasttyper: PP og HDPE. I januar-februar 2020 blev det udbredt til 
hele hospitalet, som en del af det større projekt 'Cirkulær Play'.  

 
 
Idéen er at skabe 
bæredygtige legepladser, 
lavet af genanvendt plast fra 
hospitalerne.  
 
Det er ikke prøvet før, så lige 
nu skal der indsamles 500 kg 
af hhv. PP og HDPE til en 
prøvestøbning.  
 
Projektet giver mulighed for, 
at vi får kvalitetstestet vores 
plast, hvilket er afgørende 
for, at vi fremadrettet kan 
finde virksomheder, som vil 
aftage vores plastaffald. 
 
 
 
 
 

Trin for trin 
 Vi indsamler plast på hospitalerne i Region Midtjylland. 
 En CSR medarbejder fra Randers Kommune transporterer plasten til Dansk 

Affaldsminimering i Langå, som omdanner det til granulat. 
 Herfra fragtes det til støberiet AK Iversen ved Randers, som omstøber granulatet til 

komponenter til legepladser for Kompan. 
 Kompan opfører en legeplads lavet af hospitalsplast i lokalområdet. 
 Legepladsen er konstrueret, så den efter endt levetid kan skilles ad og materialerne 

genanvendes. 

 
 Bidrag og skalering af sortering 

I februar stødte flere afdelinger på AUH til og bidrager nu også med indsamlingen 
til Cirkulær Play. Både Viborg og Horsens har også meldt sig til at bidrage, såfremt 
det bliver nødvendigt. Fantastisk med sådan en opbakning  Alle hospitaler og 
enheder i Region Midtjylland kommer til at sortere plast på sigt. 
Lige nu er en gruppe centrale medarbejdere fra hver enhed ved at se på hele 
affaldsområdet – se mere på side 6. 
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Ny strategi på vej! 

 

Ny Strategi ! 

 
edygtighedskoordinatorer 

 
 
 
 

Bæredygtighedskonsulenter 
Som led i at omsætte Bæredygtighedsstrategien til handling har 
regionsrådet givet tilskud til at ansætte lokale 'Bæredygtigheds-
konsulenter' med tilknytning til Team Bæredygtighed og Grøn Omstilling. 
 
Bæredygtighedskonsulenterne skal fremme både den lokale omstilling og samarbejde på 
tværs af enhederne. De første ansættelser er faldet på plads, og herunder kan I møde 
Region Midtjyllands tre første bæredygtighedskonsulenter. Velkommen! 
 
 

 
Majbrit Brink Strøh 
Hospitalsenhed Midt  
 

Martin Sundbæk 
Johansen 
Hospitalsenheden Vest  

Mikael Elsborg 
Regionshospitalet 
Horsens

Regionens første bæredygtighedsstrategi 
er lige nu i høring. 
 
Der arbejdes på højtryk for at få regionens første 
bæredygtighedsstrategi færdig. Den indeholder bl.a. 
ambitiøse mål om CO2-reduktion, genanvendelse af 
affald mv. Strategien er lige nu til høring i MED-
systemet og forventes endeligt vedtaget i oktober 2020.  
 
Allerede nu arbejder vi på at forberede de regionale 
handleplaner, der skal udmønte strategien. Netværket 
er også et af de tiltag, der skal hjælpe os til at opnå 
vores mål om reduceret klimaaftryk.  
 
Alle jeres projekter og indsatser i det daglige er med til 
at sænke vores forbrug, hvilket bliver ét af strategiens 
overordnede mål.  
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3.møde i Netværk for Bæredygtige Hospitaler 
 
Med forbehold for corona-situationen forventer vi at kunne holde næste møde i 
netværket tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 08.30 – 13.00 på hospitalet i Viborg. 
Der kommer nærmere info og program, samt tilmelding via Plan2Learn. Lige nu skal I 
bare sætte x i kalenderen  
 
HUSK, at alle er velkommen. Det er gratis at deltage, og man behøver ikke at have 
været med til de to første møder. Håber at se mange både nye og "gamle" ansigter! 
 

  Nyt ansigt, 
gammelt skrald! 

Fra 1. februar er Rasmus Revsbeck, miljøteknolog/-planlægger, 
ansat i teamet til at arbejde med Bæredygtige Hospitaler. Vi 
glæder os over at have fået flere hænder til at løfte 
opgaverne. 

 
Rasmus og Maria har i den seneste tid været rundt på flere af 
regionens hospitaler og kigge i affaldscontainere – som her i 
regnvejr på AUH   

 
 
"Affalds-gruppen" 
 
Rasmus er bl.a. tovholder for en gruppe af centrale personer 
indenfor affaldsområdet fra hver hospitalsenhed, psykiatri/social 
og regionshusene. 
I løbet af 2020 mødes gruppen jævnligt for at se på, hvordan vi 
gør, hvordan vi kan gøre, og hvordan vi på sigt skal gøre for at 
opnå en langt højere genanvendelses-procent af vores affald så 
hurtigt som muligt. Gruppen er tilknyttet Chefforum for Indkøb 
og Logistik. Gruppen forventes at samarbejde med forskellige 
enheder og stabsfunktioner i løbet året for at kunne løse 
opgaven. Vores affald berører mange - lige fra indkøbere, til 
klinikere, stabsansatte, drift, service og logistik. Vil du vide 
mere, så kontakt Rasmus på: rasrev@rm.dk 

  

Nyhedsbrevet udgives af 
Pis sim do commodipsum ipis diam, quis dio dolorperci tat, qui blacon hendip 
eugiamc onsequipit, vel do dipit lor alisis at. Lit nim ea at. Ut at prat dipit utat 
adip eraese molum ver iuscilla commy nisisi. 

 
 

Næste møde! 

 
Nyhedsbrevet udsendes af Team Bæredygtighed og Grøn Omstilling, Regional Udvikling 
Kontakt: Projektleder Maria Gaden margadje@rm.dk / Teamleder Tine Park Tine.Park@ru.rm.dk 
 


