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Klinik-forbrug koster CO2
Region Midtjyllands forbrug af varer og tjenesteydelser efterlader 
langt det største CO2-aftryk. (69 pct.) 
Regionsrådet har vedtaget en strategi for bæredygtighed med 
ambitiøse mål. Det indebærer fx, at vi skal reducere vores affalds-
mængde med 30 pct. og vores forbrug med 30 pct. i 2030.
En stor del af CO2-aftrykket fra forbrug er relateret til vores 
kerneydelse, som medfører et højt forbrug af utensilier, medicin, 
værnemidler mv.

Puljemidler målrettet nedsat forbrug
Puljen vil derfor i 2021 være målrettet projekter, som arbejder 
med at nedsætte vores forbrug i den kliniske dagligdag. Forbruget 
skal reduceres på en måde, så vi ikke går på kompromis med hver-
ken den faglige eller den patientoplevede kvalitet, hygiejnen eller 
arbejdsmiljøet. 

Søg puljemidler til jeres idé 
Puljen tilbyder midler til at igangsætte projekter lokalt på afsnit, 
afdelinger, hospitaler eller på tværs af fl ere enheder og aktører. 

Projekterne skal undersøge og afprøve nye måder, der gør det 
muligt at reducere forbruget på hospitalerne, psykiatri eller so-
cialområdet. Målet er, at idéen skal kunne bruges af andre, hvis 
det virker.

I kan søge op til 100.000 kr. Det dækker primært frikøb af med-
arbejdere, men evt. også udstyr mv., hvis det er nødvendigt for 
projektet. Projektet skal gennemføres inden udgangen af 2021.

Sådan gør du 
I skal vende jeres projektidé med jeres leder og jeres lokale bære-
dygtighedskonsulent. Når I er enige med dem om idéen, kan I søge 
puljen, og I skal udfylde et to-siders ansøgningsskema. 

Kontakt
Find din lokale bæredygtighedskonsulent: www.bhk.rm.dk 
Center for Bæredygtige Hospitaler: 
Maria Gaden | mail maria.gaden@rm.dk | telefon 2467 6105

Ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 26. april 2021. 

Pulje til udvikling af bæredygtige hospitaler skal bidrage til, at Region Midtjyllands 
hospitaler reducerer CO2-aftrykket. I 2021 er puljen målrettet projekter, der kan 
nedsætte forbruget af varer i klinikken.

Puljen til udvikling af
bæredygtige hospitaler

2021-puljen
er nu åben

REGIONENS
TOTALE
KLIMAAFTRYK  

Procentuel fordeling 

af Region Midtjyllands 

totale klimaaftryk 2018.

8 PCT. | Transport

18 PCT. | Byggeri og anlæg

69 PCT. | Indkøb af varer og tjenesteydelser

5 PCT. | Energiforbrug


