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Vedrørende utkast til miljøprogram for Videreutvikling Sykehuset Innlandet (VSI) 

Under FNs klimakonferanse i Glasgow høsten 2021 (COP 26)sluttet Norge seg til konferansens 
helseprogram.  Ifølge Helsedirektoratets hjemmeside betyr dette bl.a. at Norge skal ha en 
klimanøytral drift i helseforetakene innen 2045. HSØ har videreformidlet regjeringens mål i 
oppdragsdokumentet til Sykehuset Innlandet for 2022. 

I innspill, datert 26. januar 2022, til arbeidet med nytt Mjøssykehus, skriver Divisjon Eiendom og 
internservice bl.a: «Sykehuset Innlandet må ha en miljøambisjon i sitt framtidige målbilde, og målet 
må være å framstå som det mest miljøvennlige sykehuset i Norden eller Europa….». Implementering 
av denne ambisiøse visjonen kan, etter Sykehusaksjonens mening, ivareta målet om klimanøytral 
drift i 2045. 

I utkastet (VSI) er det imidlertid vanskelig å se at klima- og miljøkravene (se under) vil bidra til at 
Mjøssykehuset blir klimanøytralt, og langt mindre til klimanøytral drift av helseforetaket i 2045. 

 CO2-utslipp fra materialer 
Kravet er at CO2 utslipp skal reduseres med 40 % i forhold til referansebygg (Kalnes).  

 Energibehov og effektutjevning  
Kravet er at energiforbruket skal reduseres med 25 % sammenlignet med referansebygg, at 
sykehuset skal forsynes med X % egenprodusert fornybar energi og at energi skal lagres for å 
håndtere effekttopper. 

 
Sykehusaksjonen mener at et ambisiøst og krevende, men mulig krav, vil være et nullutslippsbygg. 
Regjeringens mål krever at bygningene som oppføres framover er nullutslippsbygg.  

 

 Sirkulær økonomi og avfall 
 

Sykehusbygg uttaler selv at kravene til sirkulærøkonomi og avfall ikke er spesielt ambisiøse. 
 
Før klimakonferansen i Glasgow presenterte National Health Service veikartet Delivering a ‘Net Zero’ 
National Health Service. Dokumentet presenterte syv strakstiltak for å nå målet, deriblant bygging av 
40 nye 0-utslipps hospitaler. I Norge vil et tilsvarende veikart bli ferdigstilt før 2024.  

Nasjonen Norge har allerede nok kunnskap og kompetanse til at Mjøssykehuset kan planlegges, 
bygges og driftes som et bærekraftig og klimanøytralt sykehus. Dette gjelder også for nødvendig 
rehabilitering av sykehusene på Lillehammer og Elverum. Det er derfor med undring jeg leser at 
prosjektdirektøren i Sykehuset Innlandet i sitt innspillsnotat vedr. vurderingskriterier, til og med etter 
en intern prosess, foreslo at kriteriet Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak 
skulle utgå (Kriteriet er inne nå). 

 
 

Journalført i Public 360°



Etter å ha arbeidet med ulike miljø, klima- og samfunnsansvarsspørsmål fra 1971, både privat og på 
alle forvaltningsnivåer, vet jeg at vinningene i miljøarbeidet er et resultat av omfattende 
kunnskapsløft, bredt samarbeid, holdningsbearbeidelse og politiske prioriteringer, men også at det 
finnes motkrefter. 

Så langt kan det synes som om klima- og miljøhensyn er mangelfullt definert på overordnet nivå. 
Sykehusaksjonen ber derfor om at regjeringens styringssignaler innarbeides med slik kvalitet at VSI 
ivaretar både regjeringens og Helse- og omsorgsdepartementets klima- og bærekraftmål i det videre 
arbeidet, gjennom nullutslipps bygg. 
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