Hälsa &&
hållbarhet

Om hur vi arbetar långsiktigt med hållbar
utveckling på Sophiahemmet

Varför är det viktigt att vi
arbetar med hållbar
utveckling?

Vad menas med hållbar
utveckling?
Begreppet hållbar utveckling slog igenom i och med
Brundtlandkommissionens rapport 1987. Målet är att
levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga
behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och
miljön så att även framtida generationer kan få sina
behov tillgodosedda. Hållbarheten gäller tre olika
dimensioner där miljö knyts ihop med socialt och
ekonomiskt hållbarhetstänk. Det är en utmaning för
hela världen. Som ett exempel ger växthusgaser lika
stor påverkan på jordens klimat oavsett var på jorden

I stort sett all vår konsumtion tär på jordens resurser

utsläppen sker.

oavsett om det gäller vatten, luft, levande varelser eller
material som finns nere i marken. Vi påverkar med vårt
sätt att leva de ekosystem jorden behöver för att
t ex kunna ge oss rent vatten och ren luft. Vi alla måste
ställa om och värna om vår miljö, vår planet, genom att
göra medvetna och väl genomtänkta val på alla nivåer.
Sophiahemmet har som högskola och sjukhus ett
särskilt ansvar.
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Hur arbetar vi för
hållbar utveckling på
Sophiahemmet?

Vår hållbarhetspolicy
har fyra perspektiv:

Hållbar utveckling och hälsa går hand i hand.

1. Vi arbetar patientsäkert. Bemötande, delaktighet,

För Sophiahemmet innebär hållbarhetsarbetet att vi

information, mätningar, uppföljningar, återkoppling,

kontinuerligt arbetar med:

kompetensutveckling.


kvalitets-

och miljöfrågor i samverkan med vårdgivare

2. Vi arbetar hälsofrämjande. Minskad belastning från
kemikalier, luftföroreningar, buller, läkemedelsrester


att

optimera säkerheten för patienter och medarbetare


att

garantera kvaliteten på det vi levererar till våra

intressenter

att

vår arbetsmiljö ska vara bra


att

Sophiahemmet i sin utbildningsverksamhet främjar

hållbar utveckling för att kommande generationer ska
försäkras en hälsosam och god miljö samt
ekonomisk och social välfärd och rättvisa

att

hållbar utveckling integreras i de forskningsank-

nutna utbildningarna

inklusive antibiotika. Hälsosam arbetsmiljö. Leverera
rätt hälso- och sjukvård samt rätt utbildning.
3. Vi arbetar klimat- och resurseffektivt. Minskad
energiförbrukning, kloka transporter, minskning av
medicinska och medicintekniska gaser, utveckling av
drift och förvaltning av fastigheterna, hänsyn till
kretsloppet, återvinning, avfallshantering.
4. Vi integrerar hållbarhetsfrågor i forskning och
utbildning. Studenter och medarbetare bidrar genom
kunskap och engagemang till en framtida hållbar
samhällsutveckling.
Vi har arbetat fram hållbarhetsmål som har dessa fyra
perspektiv som grund. Varje perspektiv har flera mål
och underliggande aktiviteter.
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Sophiahemmet är
miljöcertifierat

Sophiahemmet Sjukhus
är kvalitetscertifierat

För att säkerställa att vi lever upp till de lagkrav som

På Sophiahemmet strävar vi efter absolut högsta kva-

gäller oss och för att ha kontroll på vår miljöpåverkan

litet på vård och omhändertagande genom ett tydligt

har Sophiahemmet ett miljöledningssystem och är

fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Sophiahemmet

certifierat enligt ISO 14001 sedan 2004. Miljöarbetet är

arbetar kontinuerligt, och systematiskt, med kvalitets-

väl implementerat och är en naturlig del av vårt ständiga

frågor i samverkan med vårdgivare, verksamma vid

utvecklings- och förbättringsarbete. Vi har flera miljö-

sjukhuset. För ”god och tidsenlig vård” formulerade

ombud på Sophiahemmet som brinner extra mycket för

Drottning Sophia redan 1889 sin insiktsfulla vision om

miljöfrågorna och som sammankallas fyra gånger per år

Sophiahemmet och denna vision kan sägas vara en tidig

för att delta på våra miljömöten där de själva kan komma

målsättning för kvalitetsutveckling.

med idéer och förslag för framtida miljöförbättringar.
Kravet på kvalitetssäkrade verksamheter och ledningsVåra betydande miljöaspekter
Med miljöaspekt menas aktiviteter som har/kan ha påverkan på miljön. En betydande miljöaspekt orsakar stor miljöpåverkan och vi riktar därför in särskilda insatser mot dem.
Följande miljöaspekter identifierar vi som betydande:

användning

av anestesigaser


läkemedelsförskrivning

transporter

fastighetsförvaltning

fastighetsdrift-

system är numera inskrivet i lag. För att säkerställa
att lagkraven uppfylls och att patientsäkerheten och
kvaliteten utvecklas och förbättras så har Sophiahemmet Sjukhus sedan 2008 valt att kvalitetscertifiera sina
verksamheter enligt ISO 9001. Våra egna verksamheter
har var och en ett kvalitetsombud som deltar på våra
kvalitetsmöten fyra gånger per år med fokus på erfarenhetsutbyte och ständiga kvalitetsförbättringar.

och underhåll

De finns även representerade i våra hållbarhetsmål som
aktiviteter för att mäta och minska vår miljöpåverkan.
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