
Klimat- och miljö - en viktig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhet: 
Tvärprofessionellt samarbete – en effektivare väg framåt?

Nätverket för regionernas miljöchefer 
Läkare för Miljön



Syfte

Att i en dialog mellan 
sjukvårdschefer, miljöchefer och 
läkare (Läkare för Miljön) från olika  
regioner:

• Identifiera gemensamma mål 
och samarbeten för att stärka 
sjukvårdens roll i ett fossilfritt 
Sverige som är anpassat till 
klimatförändringens hälsorisker

• Klargöra vikten av bottom-up
och top-down perspektiv i ett 
sådant förändringsarbete



Tänk på..

• Kamera och mikrofon 
avstängda

• Möjlighet att ställa frågor i 
chatten



Moderator

Charlotta Brask, 
Utvecklingsdirektör, 
Botkyrka kommun och 
tidigare Hållbarhetschef 
Region Stockholm



Deltagare

Region Gävleborg

• Johan Kaarme, Hälso och 
sjukvårdsdirektör

• Susanna Andersson, 
Miljöchef

• Ingrid Mobacke, ST-läkare 
röntgen, Gävle

• Frida Ridderstedt, ST-läkare 
ÖNH-kliniken, Hudiksvall. 

Region Östergötland 

• Ninnie Borendal Wodlin, 
Vårddirektör

• Emma Lewau, 
Verksamhetschef, 
hållbarhet

• Sandra Isaksson, överläkare 
anestesi/IVA Vrinnevi. 



Deltagare forts

• Lars Berko VGR, ordförande för Nätverket 
för regionens miljöchefer

• Maria Wolodarski, onkologöverläkare från 
KS och ordförande för Läkare för Miljön.



Sammanfattning diskussion om 
utmaningar för hälso- och sjukvården 
gällande klimatomställningen
• Resurshushållning av produkter och material inom hälso-

och sjukvård

• Digitalisering av vårdtjänster som möjliggör färre 
persontransporter

• Hälsofrämjande och förebyggande arbete som en del i att 
minska klimatpåverkan

• Ökad nationell samverkan mellan regioner för gemensamma 
målsättningar och åtgärder

• Otydlig ansvarsfördelning för genomförande av klimatmål i 
verksamheten

• Ta till vara sjukvårdspersonalens engagemang och 
kompetens i omställningsarbetet

• Utbildning hälsoeffekter av klimatförändringar



Sammanfattning diskussion om 
utmaningar för hälso- och sjukvården 
gällande klimatomställningen fort.
• Väga in klimatperspektiv i alla beslut som tas

• Viktigt att se möjligheterna med klimatarbetet och 
genomförande av Agenda 2030 

• Kompetensutveckling inom fler professioner och 
konkretisering av miljömål till verksamheter

• Vikten av tvärprofessionellt förändringsarbete för 
att hitta lösningar i klimatarbetet

• Målkonflikter – våga ta modiga beslut



Sammanfattning diskussion om lösningar 
och samverkan mellan professionerna
• Bidra till nationella diskussionen inom hälso- och sjukvården och dess roll i 

klimatfrågan

• Uppföljning av arbetet – hur funkar det i praktiken? Klimatarbetet behövs följas upp i 
alla delar av verksamheten

• Klimatfrågan en viktig del i utvecklingen av en resilient och robust  hälso- och 
sjukvård

• Kompetensutveckling –utveckla utbildningar tillsammans mellan professioner för att 
skapa ”lokal igenkänning”

• Samarbete med lärosäten för att utbilda blivande sjukvårdspersonal i miljöfrågan

• Vara ett föredöme som organisation och påverkan invånare – exempelvis genom 
hälsosamma och klimatsmarta patientmåltider

• Uppmuntran till initiativ och engagemang i alla delar av verksamheten genom 
innovationsprocesser och ständiga förbättringar -> det måste vara enkelt att ta vidare

• Nationell kunskapsbank med goda exempel och åtgärder för att minska 
klimatpåverkan inom hälso- och sjukvården

• Utveckla effektiva vårdkedjor som minska klimatpåverkan



Intresserad av PPT-bilder och att 
komma kontakt med andra 
deltagare i webinaret? 

Skicka uppgifter om namn, 
befattning, arbetsplats och e-
postadress skickas till 
fagerbergbjorn@gmail.com
under ämnet ”Hållbarhet”

mailto:fagerbergbjorn@gmail.com

