Hållbarhetsprogram
2017-2020
Våra strategiska mål för hållbarhet

Capio S:t Görans Sjukhus ska aktivt bidra till ett ekologiskt
hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och
kommande generationer.

Upphandling
Capio S:t Görans Sjukhus har under 2018 reviderat arbetssätt och
processer inom inköpsområdet för att möte de ökande kraven, målen
och riktlinjerna för hållbarhetsarbetet som ställs på oss.

Klimatanpassningsplan
Vi identifierar kritiska faktorer i verksamheten som genererar i utsläpp
av växthusgaser, och dess synergier på kort och lång sikt, samt upprättar förslag på åtgärder, som sedan revideras årligen. Klart 2018.

Läkemedel
Allt mer har man uppmärksammat att läkemedelsrester som sprids
till naturen även kan ge upphov till en negativ påverkan på den yttre
miljön och på vår hälsa. Den negativa påverkan beror på att läkemedel
och läkemedelsrester som når naturen fortfarande kan vara biologiskt
aktiva och således även kan påverka andra organismer.
För att minska miljöpåverkan från läkemedel och läkemedelsrester
behöver vi därför begränsa den mängd läkemedelsrester som kommer
ut i naturen. Vi arbetar därför för en säkrare och mer kostnadseffektiv
läkemedelshantering som bl.a. minskar kassationen av läkemedel
genom att vi t.ex. har läkemedelsservice via apoteket på alla avdelningar och läkemedelsautomater för sällan använda läkemedel. Vi
utbildar läkare och andra nyckelpersoner i läkemedlens miljöpåverkan.

Kemiska ämnen
I vår verksamhet använder vi varor och förbrukningsartiklar som innehåller kemiska ämnen. Dessa ämnen kan spridas till den yttre miljön
och tas upp av levande organismer eller omvandlas till giftiga ämnen
när de bryts ner. Vi följer Stockholms län landstings utfasningslista
för miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen för perioden 2017-2021,
och arbetar fortlöpande med att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten som t.ex. PVC som kan innehålla hormonstörande mjukgörare
(ftalater).

Engångs- och flergångsmaterial
Vi använder stora mängder förbrukningsmaterial i vår verksamhet
som blir till avfall när det har använts. Därför är det av största vikt att vi
arbetar på ett sådant sätt så att vi använder våra resurser så effektivt
som möjligt samtidigt som vi upprätthåller patientsäkerheten och en
bra arbetsmiljö.

Livsmedel
Vissa livsmedel har vid produktion en större påverkan på miljön än
andra. Inköp av produkter som produceras med hjälp av bekämpningsmedel ska undvikas. Vi ska därför utöka våra volymer av
ekologiska livsmedel samt minska klimatpåverkan från livsmedel.
Lokalproducerade livsmedel kan ha en positiv påverkan på miljön.
Detta gäller särskilt mejeriprodukter samt lamm- och nötkött, eftersom
får och nötkreatur ihög grad bidrar till biologisk mångfald och öppna
landskap. Vi ska därför öka mängden lokalproducerade livsmedel.

Textilier
Vi gör medvetna textilval och stimulerar en miljömässig produktutveckling och socialt hållbar produktion i tillverkningsländerna. År 2020
har Capio S:t Görans Sjukhus effektiviserat sin textilhantering samt
minskat miljöpåverkan från användningen engångs- och flergångstextilier jämfört med 2016.

Energi
Under 2016 genomfördes en energikartläggning på uppdrag av Capio
AB och Energimyndigheten. Syftet med energikartläggningen har förutom myndighetskraven varit att etablera de system och processer
som behövs för att förbättra energiprestanda, innefattande energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion. Något som förväntas
leda till en minskning av växthusgasutsläpp och annan energirelaterad
påverkan på miljön samt sänkta energikostnader. Klimatpåverkan från
tjänsteresor, transporter och förmånsbilar ska minskas.

Mer information
Sjukhuset är certifierat enligt ISO 14001: 2015. På vårt intranät
hittar du information om det samt om hela vårt hållbarhetsprogram för
2017-2020. Där hittar du även policys som berör hållbarhetsarbetet,
hållbarhetsmål, hållbarhetsrutiner, miljölagar m.m.
http://nyaintranet/st-gorans-sjukhus/hallbarhet
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