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Vad gör Landstingsrevisorerna? 

 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 
nämnder och bolagsstyrelser. I revisionsuppdraget, som är det största inom 
kommunal verksamhet, ingår granskning av verksamheter med en 
budgetomslutning på drygt 70 miljarder kronor. Landstingsrevisorerna omfattar 
både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. 
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den 
övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser 
tar sitt revisionsansvar . De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och 
ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed 
en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 
 
Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 
inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare 
genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en 
ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 
och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  
 
I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 
granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen 
redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på 
Landstingsrevisorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från 
revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas 
nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via  
e-postmeddelande till landstingsrevisorerna@rev.sll.se
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 Landstingsstyrelsen 
 
 
Projektrapport 9/2011 
Kemikaliearbetet på sjukhusen – en fråga om 
incitament och kompetens 
 
Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2011-12-13 att överlämna rapporten till 
landstingsstyrelsen för yttrande senast 2012-03-01.  
 
Revisorerna konstaterar att landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens 
uppföljning av miljöarbetet utmynnar ur olika uppföljningsbehov och visar på brister i 
samordningen. De granskade sjukhusen uppfattar ökad administration, otydlighet i 
uppföljning och oklarheter vad gäller vilka insatser som faktiskt bidrar till uppfyllelse av 
målen i Miljö Steg 5. Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör 
tillsammans utveckla metoder för fungerande styrning och uppföljning av miljöarbetet.  
 
Det bör tydligare framgå att den angivna resultatsiffran om 94 procents utfasning i 
landstingets miljöredovisning är baserad på förhållandevis få verksamheters 
ingångsvärden. Ett sådant förtydligande skulle bidra till att vidmakthålla förtroendet för 
utfasningsarbetet.  
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 
 
Kenneth Strömberg 
ordförande    Susanne Kangas 
    enhetschef 
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 Projektrapport 9/2011 
Kemikaliearbetet på sjukhusen – en fråga om 
incitament och kompetens 
 
Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2011-12-13 att överlämna rapporten till 
hälso- och sjukvårdsnämnden samt styrelserna för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset 
AB och Södertälje sjukhus AB för yttrande senast 2012-03-01 och till Karolinska 
universitetssjukhuset med möjlighet till yttrande senast 2012-03-01.  
 
Revisorerna konstaterar att landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens 
uppföljning av hälso- och sjukvårdens miljöarbete utmynnar ur olika uppföljningsbehov 
och visar på brister i samordningen. De granskade sjukhusen uppfattar ökad 
administration, otydlighet i uppföljning och oklarheter vad gäller vilka insatser som 
faktiskt bidrar till uppfyllelse av målen i Miljö Steg 5. Landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden bör tillsammans utveckla metoder för fungerande styrning och 
uppföljning av miljöarbetet.  
 
Revisorerna konstaterar också att Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och 
Södertälje sjukhus AB inte genomfört riskbedömningar enligt arbetsmiljölagen och 
arbetsmiljöföreskriften för kemiska miljörisker (AFS 2000:4). Detta kan leda till att 
personal utsätts för risker i arbetsmiljön. Styrelserna för respektive sjukhus bör tillse att 
riskbedömningar genomförs enligt regelverket.  
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 
Göran Hammarsjö 
Ordförande  Gunn-Henny Dahl 
  Enhetschef 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Landstingsrevisorerna har under hösten 2011 genomfört en granskning i syfte att bedöma 
hur hälso- och sjukvården arbetar med att fasa ut kemikalier vid tre sjukhus; Danderyds 
sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB samt ett laboratorium; 
Karolinska Universitetssjukhusets laboratorium. Även Capio S:t Göran och Unilabs AB har 
deltagit i syfte att jämföra privata och offentligt ägda verksamheters avtal och 
kemikaliearbete. Granskningen har visat att utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier 
sker enligt det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 5 vid de granskade verksamheterna.  
 
Landstingets miljöarbete består av en miljövision, en miljöpolicy och ett miljöpolitiskt 
program. Granskningen har visat att det råder viss otydlighet kring styrning och uppföljning 
av kemikaliedelmålet1. Miljöarbetet följs upp av två parter inom hälso- och sjukvården – 
landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. 
• Landstingsstyrelsen informerar om och följer upp miljöarbetet enligt 

specifikationsdokumentet2 och redovisar det i landstingets årliga miljöredovisning. 
Uppföljning sker genom miljöinformation i verksamheternas årsredovisningar, där 
varje nämnd och bolag redovisar hur de bidragit till landstingets måluppfyllelse. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beställer vård, och beslutar om hur det ekonomiska 
ersättningsrelaterade miljövitet om 0,5 procent ska fördelas.  Nämnden beslutar även 
om vilka miljömål som bör följas upp och ersättas ekonomiskt inom ramen för 
avtalsuppföljningen. I syfte att genomföra detta på ett hanterbart sätt, både för 
beställaren och för avtalsparter, begränsas vilka delar av miljöprogrammet som ska 
omfattas av uppföljning.  

 
Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden följer upp miljöarbetet inom ramen 
för sina respektive uppdrag. Den styrning och uppföljning de genomför möter olika 
uppföljningsbehov och visar brister i samordning. De granskade verksamheterna uppfattar 
ökad administration, otydlighet i uppföljning och oklarheter vad gäller vilka insatser som 
faktiskt bidrar till uppfyllelse av målen i Miljö Steg 5. Landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden bör tillsammans utveckla metoder för fungerande styrning och 
uppföljning av miljöarbetet. 
 
Sambandet mellan målen i miljöprogrammet och kriterierna för vitet behöver förtydligas 
och bygga på en gemensam strategi som främjar det miljöarbete som eftersöks i gällande 
miljöprogram. Samordningen mellan landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 
behöver bli bättre i syfte att främja utvecklingen av en sådan strategi. Den miljöprestanda 
som följs upp via avtal utgör en begränsad del av hela miljöprogrammet. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden bör redovisa hur deras uppföljning och miljövite bidrar till att 
verksamheterna arbetar enligt det gällande miljöpolitiska programmet.  
 
Ytterligare exempel där granskningen funnit att landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämndens samordning brister är frågan om hur dispensförfarandet ska 
hanteras kring kemikalier som inte kan fasas ut. Denna dispens kan lämnas av 
landstingsstyrelsen för exempelvis en kemikalie som inte kunnat fasas ut eftersom bruk 

                                                      
 
1 Miljö Steg 5 innehåller fem delmål, transporter, energi, läkemedel, kemikalier och kemiska 
produkter, samt produkter och varor. 
2 Specifikation av målen i Miljö Steg 5 (LS 0812-1170) 
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av alternativ kemikalie inte ger likvärdiga resultat. Men dispensförfarandet finns inte 
omnämnt i hälso- och sjukvårdnämndes avtalsuppföljning. Därför är det oklart om en 
lämnad dispens skulle befria sjukhusen från vitet. Revisionen menar att hälso- och 
sjukvårdsnämnden bör ta ställning till huruvida dispensförfarandet även omfattar 
avtalsuppföljning och vite. 
 
Landstingsstyrelsen tillsammans med de granskade sjukhusen tog fram landstingets 
utfasningslista3 2007. Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus 
uppfattar att denna utfasningslista omfattar de högst prioriterade kemikalierna för 
utfasning. Det kan diskuteras huruvida det är ändamålsenligt att arbeta efter en lista 
som är fyra år gammal eftersom kemikalieområdet är snabbt föränderligt och ny 
kunskap utvecklas. Men dessa verksamheter har inte tillräcklig kemikaliekompetens för 
att genomföra ett utfasningsarbete utöver det som beslutats. På grund av bristande 
kompetens inom området kemikalier arbetar inte dessa sjukhus aktivt med 
riskminskning. De kände vid granskningstillfället inte till hur riskbedömningar enligt 
arbetsmiljöföreskriften kemiska arbetsmiljörisker4 ska genomföras. Detta kan leda till 
att personal utsätts för risker i arbetsmiljön då de hanterar kemikalier. Landstingets 
utfasningslista avses uppdateras inom ramen för nästkommande miljöpolitiska program. 
 
Måluppfyllelsen för kemikaliedelmålet redovisas årligen i landstingets miljöredovisning 
och angavs i 2010 års redovisning till 94 procent. Den genomförda utfasningen stäms 
av mot ingångsvärden som togs fram i samband med att utfasningslistan skapades – 
men enbart några få verksamheter har ett sådant värde. Revisionen menar att det 
tydligare bör framgå att siffran är baserad på förhållandevis få ingångsvärden, så att 
ingen förvillas tro att 94 procent är representativt för landstinget och/eller vården. Ett 
sådant förtydligande skulle bidra till att vidmakthålla förtroendet för utfasningsarbetet. 
För att inkludera fler verksamheter i kemikalieuppföljningen och skapa större 
flexibilitet i kemikalieuppföljningen bör ett alternativt system för ingångsvärden 
övervägas. Revisionen ser med fördel att redovisningen av måluppfyllelsen även i 
kommande miljöprogram bättre speglar verklig utfasning, det vill säga bygger på 
underlag från flera verksamheter. 
 
Rekommendationer  

• Samordningen mellan landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 
bör stärkas vad gäller uppföljning av miljöprogrammets måluppfyllelse.  

• Landstingsstyrelsen bör förtydliga representativiteten i den angivna procenten 
måluppfyllelse vad gäller utfasning av kemikalier i Miljöredovisningen. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta hur dispensförfarandet ska hanteras 
vid avtalsuppföljning. 

• Styrelserna för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje 
sjukhus AB bör tillse att riskbedömningar enligt arbetsmiljölagen och 
arbetsmiljöföreskriften – kemiska miljörisker (AFS 2000:4) genomförs. 

                                                      
 
3 Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier, en gemensam utfasningslista med miljö- 
och hälsofarliga kemikalier för Mål 4 (Kemikalier och kemiska produkter) och Mål 5 (Varor och 
förbrukningsartiklar) enligt Stockholms läns landstings miljöpolitiska program Miljö Steg 5. 
4 (AFS 2000:4) Föreskriften på arbetsmiljölagen och avser förebygga att farliga kemiska ämnen 
medför ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska identifiera de farliga kemiska ämnen som 
förekommer eller kan väntas förekomma i verksamheten samt vilka risker de medför. 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

I Revisionsplanen 2011 anges att det är angeläget att genomföra en granskning som syftar 
till att bedöma hur hälso- och sjukvården arbetar med att fasa ut miljö- och hälsofarliga 
kemikalier. Som en följd av detta genomfördes våren 2011 en förstudie inom 
miljömålsområdet Kemikalier och kemiska produkter med fokus på styrning och arbetssätt 
primärt vad gäller landstingsstyrelsens (landstingets miljöavdelning), hälso- och 
sjukvårdsnämndens och Karolinska Universitetssjukhusets arbete kring kemikalier och 
kemiska produkter.  
 
Förstudien visade att landstingsstyrelsens miljöavdelning och hälso- och sjukvårdsnämnden 
inte har samma syn på hur kemikaliarbetet skall drivas, stimuleras och följas upp. Bland de 
intervjuade uttalas också farhågor om skillnader i hur privata och landstingsägda 
verksamheter påverkas av landstingets sätt att styra och följa upp miljöfrågor.  
 
Förstudien berörde också uppbyggnaden av miljömålsområdet Kemikalier och kemiska 
produkter. Målet består av två delmål, en utfasningslista för miljö- och hälsofarliga 
kemikalier som togs fram 2007 och en genomförd utfasning av 25 procent av de aktuella 
kemikalierna per 2011. I miljöredovisningen för 2010 uppges att landstinget redan har 
minskat mängden farliga kemikalier med 94 procent. Men enbart de verksamheter som har 
ett dokumenterat ingångsvärde vad gäller dessa kemikalier deltar i uppföljning av 
kemikaliemålet, vilket inom hälso- och sjukvården är sex stycken.  
 
Dessutom har Miljömålsområdet Kemikalier och kemiska produkter en avgränsning mot 
kemikalier som nyttjas i medicinskt syfte eftersom den medicinska vinsten med ett preparat 
kan väga upp faran i exponeringen och därmed motivera bruk. Vården omfattas, som all 
verksamhet, av arbetsmiljölagstiftningen som kräver riskbedömning vid exponering – vilket 
gör att skadliga kemikalier ska omgärdas av korrekt hantering som en del av arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar. Men förstudien pekar på att kompetensen på sjukhusen vad gäller 
kemikalier och kemikaliehanteringen brister, att medvetenheten om exponeringsrisker är 
otillräcklig och att riskbedömningar inte genomförs i behövd omfattning. 

2.1 Revisionsfråga 
Sker utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier inom hälso- och sjukvården enligt det 
miljöpolitiska programmet Miljö Steg 5? 
 

Delfrågor: 
• Finns det en tydlig strategi och ansvarsfördelning i landstinget för hur styrning och 

uppföljning av miljömålsområdet Kemikalier och kemiska produkter ska ske?  
• Arbetar valda sjukhus och laboratorier med riskminskning och utfasning av 

kemikalier på ett ändamålsenligt sätt? 

2.2 Urval och avgränsning 
Granskningen gäller miljömålsområdet Kemikalier och kemiska produkter i ett 
effektivitetsperspektiv – dels på övergripande nivå, dels på verksamhetsnivå. Den 
övergripande nivån avser landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Verksamhetsnivån avser fyra sjukhus (Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och 
Södertälje Sjukhus AB i offentlig regi, samt Capio S:t Göran i privat regi) och två 
laboratorier (Karolinska Universitetssjukhusets laboratorium, KUL, samt Unilabs AB vid 
Capio S:t Göran).  
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Valet av de tre sjukhusen Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje Sjukhus 
baserades på att revisionen redan har kännedom om hur Karolinska Universitetssjukhuset 
arbetar med utfasning och riskminskning. Capio S:t Göran och Unilabs AB tillfrågades om 
att delta i syfte att fånga eventuella skillnader mellan privata och offentligt ägda 
verksamheter.  

2.3 Revisionskriterier 

• Miljö Steg 5, det fjärde delmålet ”Kemikalier och kemiska produkter” samt 
tillhörande utfasningslista. 

Miljö Steg 5, landstingets miljöpolitiska program 2006-2011, består av fem miljömålsområden 
varav det fjärde, Kemikalier och kemiska produkter, har två mål;  

 År 2007 ska en utfasningslista ha skapats med farliga kemikalier i två kategorier – ämnen 
som ska bort, avvecklingsämnen, och ämnen som ska minskas, minskningsämnen  

 per 2011 skall 25 % av dessa kemikalier ha fasats ut.  

Dessutom anger det femte miljömålsområdet Produkter att inköp av varor och förbrukningsartiklar 
som innehåller kemikalier från landstingets utfasningslista ska ha upphört år 2011. 5 

• Specificering av målen i Miljö Steg 5 (LS 0812-1170). Dokumentet fastställer 
mätmetoder för uppföljningen av Miljö Steg 5, tydliggör vilka uppgifter som 
förvaltningar och bolag ska redovisa, samt beskriva hur dessa uppgifter ska vägas 
samman för att avgöra huruvida SLL har nått målen eller inte.  

• Krav avseende kemikalierelaterade frågor i gällande avtal mellan verksamheten 
och Stockholms läns landsting. För sjukhusen avses ”Flerårsavtal akutsjukvård – 
Sjukhusgemensamma villkor” (där dokumentet gällande Danderyds sjuhus använts 
som referens (DS 200811-516)). För laboratorieverksamheterna avses dokumentet 
”Avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin” (HSN 0905-0475) för 
Karolinska Universitetssjukhusets Laboratorium samt ”Avtal om köp av tjänster 
inom klinisk laboratoriemedicin” (HSN 0809-1087). 

• Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier (i 
vardagligt tal kallad landstingets utfasningslista) samt bilaga 8 ”Förslag till 
utfasningslista för laboratorieverksamheten” i rapporten Utfasning av farliga 
kemikalier i enlighet med Stockholms läns landstings miljöprogram Miljö Steg 5. 

• Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2000:4 ”Kemiska arbetsmiljörisker” (med 
ändringar) – anger bl.a. hur riskbedömningar ska genomföras. 

• Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1997:10 ”Laboratoriearbete med kemikalier” – 
anger bl.a. hur riskbedömningar i laboratorieverksamhet ska genomföras. 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts av Karin Eduards (projektledare) och Arne Magnusson vid 
revisionskontoret samt Goodpoint AB. Genom kontorets insats åskådliggjordes om det finns 
en tydlig strategi och ansvarsfördelning i landstinget vad gäller styrning och uppföljning av 

                                                      
 
5 även det femte delmålet ”produkter” har berörts eftersom det har ett delmål som handlar om 
upphandling av produkter med kemikalier från utfasningslistan, även om det inte kan klassas 
som ett revisionskriterium. 
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miljömålsområdet kemikalier och kemiska produkter. Konsulten har bedömt om valda 
sjukhus och laboratorier arbetar med riskminskning och utfasning på ett ändamålsenligt sätt.  
Personer i flera olika funktioner intervjuades, från vice VD till riskbedömare. Dessutom 
lästes en omfattande mängd dokument, från rapporter om utfasning och landstingets 
miljödokument till verksamhetsplaner och säkerhetsdatablad. För att förstå uppbyggnaden 
bakom kemikaliedelmålet gestaltade revisionen logiken i en effektkedjemodell som 
användes som diskussionsunderlag vid bl.a. intervjuer. 
 

Denna effektkedja gestaltar de steg som revisionskontoret ser att verksamheterna behöver ta för att nå målen. 

Insats    Mål 
 
 
 
 
 
 
Utfasningslistan 
plockas fram av 
landstingets 
verksamheter i 
samverkan och 
antas av 
landstings‐
styrelsen 
(2007) 

Landstingsstyrelsens 
miljöavdelning 
informerar berörda 
om utfasningslistan 
och hur man kan 
agera för att främja 
utfasning i sin 
verksamhet 

Verksamheterna antar 
miljöavdelningens 
invit, anpassar 
utfasningslistan till 
den egna 
verksamheten, 
genomför och följer 
upp 

 
 
 
Verksamheterna 
förstår sitt 
uppdrag och 
genomför 
utfasning 

Verksamheterna 
återrapporterar till 
miljöavdelningen 

 
 
 
 
Utfasning ska ha 
skett med 25 % av 
kemikalierna per 
2011 

Miljöavdelningen 
och HSF6 samverkar 
om hur de bör 
arbeta för att 
avtalsparter ska 
kunna fasa ut 
kemikalier 

HSF följer 
överenskomna 
instruktioner och 
anpassar avtalen i 
syfte att främja 
utfasning av 
kemikalier 

HSF följer upp 
avtalen så att 
kunskap om 
verksamheternas 
utfasning skapas 

     
Miljöavdelningen 
och SLL Upphand‐
ling informerar om 
hur upphandling 
utan utfasnings‐
kemikalier 
genomförs och 
infogar miljöverktyg 
i upphandlingsdata‐
basen 

Verksamheterna blir 
medvetna och inför 
upphandlingskrav vad 
gäller kemikalier i 
produkter 

Alternativa varor 
utan kemikalier 
från 
utfasningslistan 
upphandlas i 
verksamheternas 
egna 
upphandlingar 

Miljöavdelningen 
och SLL 
upphandling följer 
upp på central nivå 

Inköp av varor som 
innehåller 
landstingets 
utfasnings‐kemikalier 
ska ha upphört per 
2011 

 
Projektets insamlingsfas avslutades med ett seminarium dit berörda bjöds in i syfte att 
diskutera och gemensamt tolka de resultat som granskningen kom fram till. 
 
 
3. Styrning och uppföljning av kemikaliearbetet 

3.1 Bakgrund  
Landstingets miljöpolitiska program Miljö Steg 5 fastställdes av landstingsfullmäktige 
2006, och gäller 2007-2011 (LS 0510-1747). Programmet har fem miljömålsområden och 
fem styrmedelsområden med sammanlagt 22 mål som ska vara uppnådda år 2011. 
Miljöprogrammet och samtliga mål gäller all landstingsfinansierad verksamhet och varje 
nämnd och bolag ska bidra till att miljömålen nås. Resultatet redovisas årligen i Stockholms 
läns landstings Miljöredovisning.  
 

                                                      
 
6 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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Landstinget följer upp miljöprestanda från de offentliga och privatägda aktörer som 
levererar hälso- och sjukvård med landstingets finansiering – både via landstingets 
miljöavdelning och via beställaren – genom avtal och avtalsuppföljning. Förutom att 
miljöanpassa verksamheten i enlighet med landstingets direktiv ska sjukhusen ha egna 
miljöledningssystem med certifiering enligt ISO 14001. 

3.2 Landstingsstyrelsen 
Landstingsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att styra och följa upp bl.a. landstingets 
miljöarbete. I reglementets 10 § anges att landstingsstyrelsen ansvarar för frågor om miljö, 
naturvård, glesbygd, skärgård och energi. De svarar också för utredningar och samordning 
med övriga organ inom samhällsplaneringen för att upprätta, informera och följa upp 
gällande miljö- och skärgårdsprogram.  
 
På fullmäktiges uppdrag beslutade landstingsstyrelsen i september 2009 att anta ett 
specifikationsdokument som underlag för verksamheternas bedömning av uppfyllelsen av 
målen i Miljö Steg 5 (LS 0812-1170). Detta specifikationsdokument syftar till att: 

• fastställa mätmetoder för hur målen i Miljö Steg 5 ska följas upp 
• visa vilka miljöprestandadata som respektive förvaltning/bolag ska redovisa  
• beskriva hur insamlad miljöprestandadata ska vägas samman för att avgöra om 

målen uppnåtts eller inte.  
 
Miljöavdelningen är det tjänstemannaorgan som verkställer landstingsstyrelsens ansvar 
inom miljöområdet och ansvarar för att ta in uppföljning och sammanställer årligen 
landstingets miljöredovisning. De tillhör funktionsområdet SLL Tillväxt, miljö och 
regionplanering och hade under 2011 elva tjänster (varav ett par dock är vakanta) vars 
kompetens spänner över miljöprogrammets områden. Miljöavdelningen arbetar bl.a. 
med att höja miljökompetensen i landstinget genom att arrangera miljöutbildningar och 
seminarier för landstingets personal och vårdentreprenörer. Genom att samverka med 
berörda via landstingets kemikaliegrupp, dit även privata vårdgivare som använder 
kemikalier bjuds in, har kemikaliearbetet drivits framåt. Miljöavdelningen deltar även i 
en nationell strategigrupp för arbete med kemikalier.  
 
Landstingsstyrelsen har primärt sitt uppdrag i relation till av landstinget ägda 
verksamheter och kan inte direkt instruera de privata vårdgivarna. För att kompensera 
för detta ingick landstingsstyrelsen en överenskommelse med privata sjukhus och 
laboratorier 2008 om att dessa skulle delta i miljömålsarbetet. 

3.3 Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett speciellt uppdrag som beställare av hälso- och 
sjukvård. De har i sitt miljöledningssystem definierat en av sina två viktigaste miljöaspekter 
som att styra vårdgivare och leverantörer till att bedriva ett gott miljöarbete genom att 
ställa miljökrav i avtal. Utifrån de målområden som anges i Miljösteg 5 identifieras och 
bedöms vårdgivarnas miljöaspekter i en Miljöaspektlista framtagen av förvaltningen. 
Utifrån Miljöaspektlistan sammanställer beställaren årligen underlaget ”Vårdgivarnas 
miljöinsatser” för hur avtalshandläggare utformar förfrågningsunderlag, avtal och 
uppföljning, vilka sedan beslutas om i hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 
Den miljöuppföljning som genomförs av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är begränsad 
och oftast en av verksamheterna självrapporterad efterlevnad enligt avtal. Om i 
uppföljningsbilagan ställda miljökrav inte uppnås av sjukhusen, minskas vårdgivarens totala 
ersättning med 0,5 procent, varav 0,15 procent öronmärkts som vite kopplat till krav på 
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utfasning av farliga kemikalier. Det vill säga att om avtalskraven om utfasning inte uppfylls 
minskar ersättningen med 0,15 procent. 
 
Landstingsrevisorerna genomförde 20077 en granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens 
beställarstyrning av privata vårdgivare vad gällde Miljö Steg 5. Då konstaterades att hälso- 
och sjukvårdsnämnden hade en nyckelroll för styrning, genomförande och uppföljning av 
Miljö Steg 5, särskilt i en utveckling med ökande andel externt driven vård. Vidare 
konstaterades att Hälso- och sjukvårdsnämndens verktyg för att styra de privata 
vårdgivarnas miljöarbete var avtal, uppföljning och återkoppling, men att styrningen mot 
miljömålen i Miljö Steg 5 var svag. Då som nu framkom att resurserna på Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen inte är tillräckliga för att indirekt och direkt driva miljöarbetet8 via 
avtalen i landstinget. Därför avsåg landstingsstyrelsen att under 2011 placera en 
halvtidstjänst på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Detta har dock inte kunnat genomföras 
då samarbetsformerna varit oklara och miljöavdelningen haft personalbrist.  
 
I hälso- och sjukvårdsnämndens Budget 2011 och planering för 2012-2013 uttrycks en 
avsikt att utveckla metoder för uppföljning av vårdgivarnas miljöinsatser, i syfte att 
effektivisera och skapa transparens. Man föreslår en utredning för hur en digitalt samordnad 
insamling av uppgifter om vårdgivarnas årliga miljöresultat skulle kunna genomföras, en idé 
som stöds av landstingsstyrelsen.  

3.4 Styrning och uppföljning av miljöarbetet 
Avtalen för sjukhusen är enhetligt formulerade. Miljö regleras i en övergripande paragraf 
som kräver att vårdgivaren ska verka för att minska sin negativa miljöpåverkan (se ruta 
nedan), samt i en miljöbilaga i vilken de detaljerade miljökraven9 specificeras.  
 

Textutdrag ur den generella formuleringen; sjukhusavtal, § 26, DS200811-516 

Vårdgivaren ska i sin verksamhet enligt detta Avtal verka för att minska sin skadliga miljöpåverkan 
och för att de i SLL:s miljöpolitiska program vid varje tidpunkt gällande miljömålen uppnås. För 
information om gällande miljöprogram och miljömål se Uppdragsguiden .  

Vårdgivaren ska samverka med SLL i miljöfrågor och, då SLL så begär, redovisa hur Vårdgivaren 
arbetar för att uppfylla SLL:s miljömål. 

Vårdgivaren ska för sin verksamhet enligt detta Avtal följa Beställarens anvisningar för ett gott 
miljöarbete och de specifika krav på insatser som finns angivna för verksamheten, se Uppdragsguiden. 

 

                                                      
 
7 Projektrapport 7/2007, Hur styr HSN de privata vårdgivarna utifrån Miljö Steg 5? 
8 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en miljöstrateg som arbetar dels med hur miljöfrågor 
ska drivas för att främja miljöarbetet hos avtalsparter, dels med det interna miljöarbetet. 
Miljöstrategen arbetar i nätverksform, bl.a. har avtalshandläggarna en sidofunktion som 
miljösamordnare inom respektive avtalskategori och man träffas regelbundet. 
 
9 De kemikalier som ska ha fasats ut 2011 enligt avtalsmiljöbilagan är Bronopol (CAS 52-52-7), 
d-Limonen (CAS 5989-27-5), Dibutylftalat (CAS 84-74-2), Flourvätesyra (CAS 7664-39-3), 
Glutaraldehyd (CAS 111-30-8), Hydrokinon (CAS 123-31-9), kvicksilver och dess föreningar, 
1,1,2,-Triklor-1,2,2-triflouretan (CAS 76-13-1) 
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Miljöprogrammet innehåller flera miljömål. De detaljerade miljökraven som följs upp i 
avtalen täcker inte hela Miljö Steg 5 utan begränsas utifrån ovan nämnda prioritering – 
bland annat berörs inte det femte miljömålsområdet upphandling. Att i avtalen med 
vårdgivaren ställa sådana krav att alla miljömål beaktas via avtalsuppföljning bedömer 
Hälso- och sjukvårdsnämnden kunna leda till att en oproportionerlig stor andel skulle handla 
om miljöfrågor. De ser också begränsningar vad gäller att driva miljöstyrning via 
vårdavtalen i relation till lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om vårdval 
(LOV). Förvaltningsledningen har gett direktiv om att miljökraven och uppföljningen av 
dessa inte får upplevas som omfattande och krångliga och inte heller utgöra hinder för nya 
privata vårdgivare samtidigt som de ska vara konkurrensneutrala.  
 
Landstingsstyrelsens miljöavdelning menar att kraven i de befintliga avtalen inte är 
tillräckliga för att täcka ambitionsnivån i miljöprogrammet Miljö Steg 5. Den uppföljning 
som hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomför av ställda miljökrav i avtalen är inte heller 
tillräcklig för att fylla de behov av miljöprestanda som behövs för att upprätta den 
koncernövergripande miljöredovisningen – inte ens i de delar som avtalsuppföljningen 
omfattar. Därför genomför landstingsstyrelsens miljöavdelning uppföljning där 
kompletterande uppgifter begärs in såväl av egna sjukhus och laboratorier som av de 
upphandlade privata vårdgivarna enligt specifikationsdokumentet för Miljö Steg 5. Detta 
specifikationsdokument uppdrar åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att sammanställa 
uppgifter från de privata verksamheterna även om så inte sker idag. Istället genomför 
landstingets miljöavdelning den uppföljningen med stöd i de separata överenskommelserna 
som slutits med privata verksamheter om deltagande i miljöarbetet.  
 
Vid intervjuerna nämner sjukhusen den pågående omförhandlingen av sjukhusavtalen som 
en källa till otydlighet och problem vad gäller miljöfrågorna. Samtidigt som sjukhusavtalen 
omförhandlas för 2012-2016, skapas också det kommande miljöpolitiska programmet som 
ska gälla samma period. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förhandlar om att 
miljöincitamenten i de kommande sjukhusavtalen ska bygga på miljösteg 5 snarare än på det 
miljöpolitiska program som kommer att gälla under avtalsperioden10. Sjukhusen har också 
kommenterat detta som ett problem i remissvaren till nästkommande miljöpolitiska 
program.  

3.5 Revisionens samlade bedömning  
I förstudien framkom att det kan finnas en risk att avtalen styr olika mot privata och 
offentligt ägda verksamheter. Granskningen har dock funnit att det inte finns några 
skillnader i avtalsstyrning från hälso- och sjukvårdsnämnden vad gäller privata och 
offentliga sjukhus eller laboratorier 
 
De granskade sjukhusen och laboratorierna påverkas av dubbel uppföljning då 
landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp var för sig, vilket inte 
är ändamålsenligt eller kostnadseffektivt. Förvaltningarna ger intryck av att inte se sina 
uppdrag som förenliga och att de finner det komplicerat att finna fungerande former för 
samarbete. Men den bristande samordningen mellan landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden riskerar påverka både resultaten och trovärdigheten i landstingets 

                                                      
 
10 Det nu gällande ”vårdgivarnas miljöinsatser” beslutades i maj 2011 för att kunna användas 
som underlag vid avtalsförhandlingar inför 2012. 
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miljöarbete. Ansvarsfördelningen vad gäller styrning och uppföljning på miljömålsområdet 
behöver klargöras och bygga på en strategi som främjar måluppfyllelse. 
 
Att nästa miljöpolitiska program beslutas så sent innan lanseringen skapar problem vid 
avtalsförhandlingar. Med ökade skillnader mellan miljöpolitiskt program och 
sjukhusavtalens uppföljningsbilaga i de kommande sjukhusavtalen riskerar otydligheterna i 
hur miljöarbetet ska genomföras och följas upp att förstärkas. Det riskerar bli svårare att 
främja ett relevant miljöarbete för landstingsstyrelsen även i de egna verksamheterna, om 
hälso- och sjukvårdsnämnden sätter kriterierna för miljövitet utan att parterna samordnar 
arbetet. Då miljövitet är ett stöd för VD att internt driva miljöarbetet i sin verksamhet så är 
det än viktigare att de delar som fullmäktige vill att verksamheterna ska arbeta med är de 
som också styrs av ekonomiska incitament. Det är oklart hur hälso- och sjukvårdsnämnden 
menar att avtalsuppföljningen i sjukhusens fyrårsavtal baserad på det redan avslutade 
miljöpolitiska programmet bidrar till att fullmäktiges miljömål under nästa miljösteg 
kommer att nås.  
 
Granskningen visar också att landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
ännu inte kommit överens om dispensförfarandet. I arbetet med att ta fram utfasningslistan 
år 2007 beslutades att det skulle vara möjligt att söka dispens utifall att någon kemikalie 
skulle vara omöjlig att fasa ut11. Denna dispens beviljas av landstingsstyrelsen. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden har dock inte inkluderat dispensförfarandet i de kemikaliekrav som 
ställts i sjukhusavtalen. Det är oklart om den verksamhet som beviljats dispens av 
landstingsstyrelsen för ett ämne därmed också undgår det ersättningsrelaterade vitet.  
 
Med fler privata vårdgivare, är det av stor vikt att landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden arbetar fram metoder och arbetssätt som tydligare kan främja ett 
ändamålsenligt miljöarbete i verksamheterna – oavsett vem ägaren är eller vilket 
miljöpolitiskt program som gäller.  
 
4. Sjukhusens och laboratoriernas kemikaliearbete 

4.1 Kemikaliearbetet vid sjukhusen  
Nedan ges en samlad bild av Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje 
Sjukhus AB vad gäller utfasningsarbetet. Avviker sjukhusen från denna bild nämns detta. 
Capio S:t Göran redovisas separat eftersom de är externa vårdgivare.  
 
Miljöarbetets organisering 
Samtliga sjukhus har en organisation med miljörepresentanter på kliniker och avdelningar 
till stöd för miljöarbetet, även om kompetensen i vissa fall är otillräcklig. Miljökraven som 
hälso- och sjukvårdsnämnden ställer i avtalen för att miljöersättningen ska utgå är 
integrerade i verksamhetsplanen och styrkort eller andra styrmedel. Miljöansvariga driver 
utfasningsarbetet och övrigt arbete med miljöfrågor på sjukhusen med varierande mandat, 
som förefaller stå i direkt proportion till ledningens engagemang i miljöfrågorna. Sjukhusen 
uppger att deras ledningar främjar interna krafter vad gäller miljöutvecklingen och uttrycker 
att det är viktigt att hitta samordningsmöjligheter mellan frågor om arbetsmiljö, 
patientsäkerhet och miljö för att lättare integrera dessa i verksamheten. 

                                                      
 
11 Dispens skulle kunna erhållas, som exempel, för en kemikalie som är nödvändig för en 
specifik analys och som inte gått att substituera med bibehållen kvalitet i analysen. 
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Utfasningslistan som en grund för handlingsplan 
De granskade sjukhusen var med och arbetade fram utfasningslistan i landstingets 
kemikaliegrupp 2007 och har arbetat enligt fastställda handlingsplaner för utfasningsarbetet 
sedan dess. Kemikaliedelmålet, tillhörande utfasningslista och specifikationsdokument 
upplevs som drivkrafter för ett ändamålsenligt utfasningsarbete på de tre sjukhusen. Något 
sjukhus kan ha avvecklings- eller minskningsämnen kvar i verksamheten men den 
övervägande delen av utfasningslistans kemikalier är utfasade. Att arbetet dessutom är 
behäftat med ekonomisk stimulans genom ett vite om 0,15 procent av ersättningen ökar 
värdet i arbetet och bidrar till att det blir viktigare att driva frågor om riskminskning och 
utfasning i verksamheterna.  
 
Utfasning av farliga kemikalier som inte finns på landstingets utfasningslista bedrivs inte på 
vare sig Danderyds sjukhus, Södersjukhuset eller Södertälje sjukhus. Eftersom sjukhusen 
var delaktiga i att ta fram utfasningslistan är sjukhusen eniga om att de mest prioriterade 
kemikalierna omfattas av utfasning och avveckling. Sjukhusen förefaller dock inte ha 
undersökt huruvida det finns andra eller nya kemikalier i verksamheten som uppfyller 
utfasningslistans kriterier och därmed skulle kunna vara aktuella för utfasning.  
 
Kemikalier som arbetsmiljörisker 
Riskbedömning enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ska genomföras i verksamheten 
i syfte att inte utsätta personal för onödiga risker, vilket är ett arbetsgivaransvar. Detta 
arbete har flera moment. Samtliga tre sjukhus har identifierat arbetsmiljöföreskriften 
kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:4) i miljöledningssystemets laglista samt i 
kemikaliedataprogramvaran KLARA12,  men föreskriften har inte implementerats fullt ut. 
Dokumenterade riskbedömningar saknas, även om kemikalieanalyser genomförts och 
säkerhetsdatablad finns i verksamheten. Sjukhusen har noterat kraven i föreskriften som 
uppfyllda vid den årliga lagefterlevnadskontrollen, vilket ytterligare påvisar brister i 
kännedomen om hur föreskriften ska tolkas. ISO 14001, sjukhusens miljöledningssystem, 
beaktar inte arbetsmiljölagstiftningen vid miljörevisionen, vilket syns i att verksamheterna 
inte fått avvikelser på avsaknad av riskbedömningar. 
 
Verksamheterna anser att det saknas kunskap för att genomföra riskbedömningar. De menar 
att riskbedömningar vad gäller miljö- och hälsofarliga kemikalier faller mellan stolarna – 
kompetensen vad gäller kemikalier ligger hos miljöansvariga medan arbetsmiljöfrågor är 
personalavdelningens område. Att genomföra en korrekt riskbedömning förutsätter 
kompetens inom båda dessa områden och de som kommit längst vad gäller riskbedömningar 
har ofta speciellt utbildad personal för detta, som Karolinska Universitetssjukhuset. 
 
Uppföljning och avrapportering  
Sjukhuset rapporterar utfasning av farliga kemikalier på flera olika sätt: enligt gällande 
avtal, i årsredovisningen, i delårsbokslutet, enligt anvisningarna i dokumentet Specificering 
av målen i Miljö Steg 5 samt vid direkta förfrågningar från landstingsstyrelsens 
miljöavdelning, t.ex. i samband med miljöbokslutet. Vid intervjuerna framkommer att 

                                                      
 
12 KLARA är en programvara som används av ett flertal landsting. Med hjälp av systemet kan en 
arbetsgivare t.ex. förse medarbetarna med kemikalie- och produktinformation, inventera och 
registrera kemikalieinnehavet, skapa relevanta rapporter samt göra riskbedömningar ur såväl 
miljöperspektiv som arbetsmiljö- och brandriskperspektiv. 
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verksamheterna uppfattar så pass olika signaler från landstingsstyrelsens miljöavdelning och 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen att de ställer sig frågande till om landstinget har en 
fungerande intern kommunikation vad gäller miljöuppföljning. De granskade sjukhusen 
uppfattar att samma eller liknande uppgifter ska rapporteras vid olika tidpunkter, vilket leder 
till extra administration enligt de intervjuade. Rapporteringen tar olika vägar, 
avtalsuppföljningen går via ledningen på sjukhusen och miljöavdelningens uppföljning 
samordnas av den miljöansvarige, vilket skapar viss förvirring på sjukhusen.  
 
Återkoppling på verksamheternas avrapportering sker framförallt genom landstingets årliga 
miljöredovisning. Vissa verksamheter önskar bättre återkoppling på rapporterade resultat så 
att uppföljningen kan utvecklas i syfte att skapa tydligare samband mellan uppföljning och 
miljömål.  
 
Kemikalier i gränslandet mellan kemikalielagstiftningen och läkemedelslagstiftningen 
I varierande grad arbetar sjukhusen med ämnen på utfasningslistan som även kan användas 
för medicinskt bruk, t.ex. klorhexidin och silvernitrat. Danderyds sjukhus och 
Södersjukhuset angav att klorhexidin enbart används för medicinskt bruk och att man funnit 
andra sätt att städa och rengöra t.ex. ytor, medan Södertälje sjukhus inte var säkra på att 
klorhexidin enbart användes för medicinskt bruk. Eftersom klorhexidin kommer i en och 
samma förpackning oavsett om det används för medicinskt eller annat bruk försvåras 
möjligheten att kontrollera hur ämnet används.  
 
Sjukhusens upphandling av varor med kemiska ämnen  
Miljö Steg 5:s femte delmål, upphandling av produkter, berör bl.a. upphandling av varor 
med innehåll av kemikalier på landstingets utfasningslista. Därför har granskningen på ett 
övergripande sätt berört upphandling vid intervjuerna med ledningspersoner.  
 
De intervjuade ser flera miljövinster i att ha ett samordnat och medvetet sätt att upphandla, 
som även handlar om ekonomiska vinster. De har tillgång till Medicarrier AB:s 
upphandlingsdatabas och uppger att de beställer varor märkta med miljöblomma i så hög 
grad som möjligt. Sjukhusen använder sig av SLL Upphandlings miljöportal i olika grad. 
De som använder den uppfattar att den är ett stöd i att ställa miljökrav vid upphandling. De 
uppger också att de tar miljöhänsyn vid egna upphandlingar och har rutiner för det. Men 
ibland uppstår akuta behov, då varor riskerar beställas utan hänsyn till miljön. Dessutom kan 
i vissa fall farliga kemikalier tillföras verksamheten genom t.ex. redan inköpt 
medicinteknisk apparatur – och då får dialog med tillverkaren om substitution föras. Nya 
problem kan uppstå även om man upphandlade ”rätt” från början.  
 
För att uttala sig vidare om sjukhusens upphandling av varor med kemiska ämnen behöver 
en specifik granskning på området genomföras. 
 
Capio S:t Göran 
Capio S:t Göran skiljer sig från de tre andra sjukhusen genom ett mer proaktivt 
utfasningsarbete. Miljökoordinatorn har ett tydligt mandat inom ramen för sjukhusets 
strategi och mål/verksamhetsplan om hur miljöarbetet ska bedrivas. Capio S:t Göran har 
arbetat ändamålsenligt mot SLL:s utfasningslista och uppger sig inte ha några 
avvecklingsämnen kvar. Miljökoordinatorn menar att kemikaliedelmålet ökat 
medvetenheten hos all personal kring kemikaliers farlighet. Anställda tar egna initiativ vad 
gäller utfasning som en följd av ökad kompetens och sjukhuset har Capio S:t Göran 
identifierat ytterligare ”högriskämnen” utifrån gällande kriterier för landstingets 
utfasningslistor. De har dock konstaterat att vissa ämnen inte kan fasas ut i nuläget. 
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Sjukhuset har identifierat AFS 2000:4 i sin laglista och uppfyller kraven i föreskriften 
avseende dokumenterade riskbedömningar.  
 
Capio S:t Göran rapporterar utfasningsarbetet till miljöavdelningen via sin 
miljöårsredovisning. Rapportering till hälso- och sjukvårdsförvaltningen sker enligt gällande 
avtal. Landstingets miljöavdelning frågar även om utfasningsarbetet vid sidan av ovan 
nämnda rapportering. Capio S:t Göran uttrycker att det skulle vara önskvärt att hälso- och 
sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen kunde samordna vilka uppgifter som ska 
rapporteras, för att undvika oklarheter och onödig administration, men också för att 
tydliggöra hur övergripande miljömål inom SLL ska nås. 
 
Kemikaliearbetet vid Karolinska Universitetssjukhusets laboratorium 
Karolinska Universitetssjukhusets laboratorium (KUL) har en miljösamordnare per klinik 
samt ett antal miljöinformatörer, kemikalieinventerare och riskbedömare. KUL arbetar 
ändamålsenligt med både landstingets ordinarie utfasningslista och utfasningslistan för 
laboratorieverksamheterna. De har även identifierat ytterligare högriskämnen med farliga 
egenskaper utifrån landstingets kriterier. KUL genomför ett urval riskbedömningar enligt 
arbetsmiljöföreskriften laboratoriearbete med kemikalier (AFS 1997:10) per år utifrån de 
högst prioriterade metoderna och/eller kemikalierna, även om mycket arbete återstår innan 
verksamheten är helt riskbedömd. KUL:s rapportering sköts av Karolinska 
Universitetssjukhusets centrala miljöavdelning. 

4.2 Revisionens bedömning  
Samtliga verksamheter arbetar med riskminskning och utfasning av kemikalier i enlighet 
med Miljö Steg 5 på ett för verksamheten ändamålsenligt sätt. Sjukhusen och laboratorierna 
anser att kemikaliedelmålet är en tydlig drivkraft för utfasningsarbetet och ämnena på 
utfasningslistan anses relevanta. Ett skäl till att kemikaliearbetet är så inarbetat är att det är 
kopplat till ett ekonomiskt incitament i avtalen med hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 
De uppgifter som efterfrågas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen respektive 
landstingsstyrelsens miljöavdelning är ibland lika men ändå så pass olika att ytterligare 
administration krävs från sjukhusens sida för att sammanställa uppgifterna. Revisionen 
uppfattar att sjukhusen ibland inte är beredda på vilka frågor de ska få vilket också bidrar till 
den uppfattade bördan. Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden måste 
tillsammans hitta fungerande uppföljningsmetoder för att minska onödig administrativ 
belastningen av sjukhusen. Avtals- och miljömålsuppföljning måste kunna samordnas och 
genomföras på ett mer funktionellt sätt.  
 
Miljökrav vid upphandling är komplicerat. Även om sjukhusen ställer miljökrav vid 
upphandling kan bristande generell kunskap om vilka kemikalier som förekommer i varor 
och produkter riskera att icke önskvärda ämnen köps in. Landstingets upphandlingsenheter 
måste fortsätta arbeta med att stötta verksamheterna i att ställa krav på leverantörer och 
upphandla enlig landstingets miljöprogram.  
 
Kunskaper saknas till viss del om kemikaliers farlighet och att riskbedömningar av farliga 
kemikalier ska utföras på Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset eller Södertälje sjukhus  
enligt arbetsmiljöföreskriften kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:4). Således fanns inga 
dokumenterade riskbedömningar av verksamhetens farliga kemikalier i dessa verksamheter. 
Detta kan betyda att berörda arbetstagare inte har uppmärksammats om risken vid 
användning av kemikalier eller produkter som innehåller kemikalier och vilka 
skyddsåtgärder som ska vidtas för att minska denna risk. Det kan också innebära åläggande 
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från arbetsmiljöverket eftersom lagen inte efterlevs. Riskbedömningar gäller inte bara 
kemikalier på landstingets utfasningslista, utan ska genomföras för samtliga kemikalier. 
 
Det är tydligt att kunskap om kemikalier hos bl.a. miljösamordnaren i kombination med ett 
tydligt engagemang hos ledningen är det som avgör huruvida verksamheten bedriver ett 
proaktivt utfasningsarbete, dvs. arbetar med utfasning av ämnen utöver de angivna 
avvecklingskemikalierna. En mer omfattande kemikaliekompetens och ett större 
engagemang hos ledningen vid Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus – 
tillsammans med landstingets utfasningslista och dess kriterier – skulle kunna skapa ett mer 
proaktivt kemikaliearbete, som hos Karolinska universitetslaboratoriets eller Capio S:t 
Göran. Där även kemikalier som kommit in i verksamheten efter 2007 kunde prioriteras, 
fasas ut eller avvecklas. Landstinget planera att uppdatera nuvarande utfasningslista inom 
ramen för det kommande miljöpolitiska programmet, vilket revisionen ser som positivt. 
Detta fritar dock inte sjukhusens ledningar från ansvar vad gäller kunskap om i 
verksamheten förekommande hälso- och miljöpåverkande kemikalier och deras risker. 
 
Även om arbetsmiljön, den medicinska vården och miljöfrågorna lyder under olika lagrum 
behöver de kombineras i verksamheterna för att regelverken ska kunna implementeras i den 
dagliga driften. Ett sätt att stötta verksamheterna i detta arbete är att söka synergier och 
kombinationsmöjligheter redan på övergripande nivå. Genom att inkludera exempelvis 
arbetsmiljö och patientsäkerhet i planeringen av kemikaliearbetet kan verkställigheten av ett 
proaktivt kemikaliearbete inom samtlig landstingsfinansierad vårdverksamhet underlättas. 
Dessutom kan avgränsningen mot kemikalier för medicinskt bruk problematiseras i högre 
grad än idag, så att en långsiktigt hållbar avgränsning mellan kemikaliers risker och 
läkemedels medicinska vinster kan arbetas fram. Ett tvärdisciplinärt förhållningssätt, där 
målkonflikter och synergier mellan lagrummen medvetandegörs och överbrygges, kan 
utgöra grunden för ett mer proaktivt kemikaliearbete för hela landstinget.  
 
 



 

Kort om rapporten 

Granskningen visar att utfasning av kemikalier sker enligt 
Miljö Steg 5 vid Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, 
Södertälje sjukhus AB och Karolinska Universitetssjukhusets 
laboratorium. Dock har Danderyds sjukhus AB, 
Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB inte uppfyllt 
arbetsmiljölagens krav vad gäller kemiska riskbedömningar i 
arbetsmiljön.  

Landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens 
styrning och uppföljning utmynnar ur olika behov, vilket 
skapar otydlighet för de granskade sjukhusen. Landstings-
styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör i högre grad 
samordna styrning och uppföljning av miljöarbetet.  

 


