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Hringbraut Fossvogi Landakot Barnaspítali Hringsins 

Landspítali

1930: Landspítali tekinn í notkun
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Eiríksstaðir Kleppur Geðdeildahús Grensás 

2013: 17 starfstöðvar, 100 byggingar, 150.000 m2 - 4600 starfsmenn



Dagur á Landspítala (2012)

• 582 sjúklingar á legudeildum

• 1.240 sjúklingur kemur á dag- og 
göngudeildir

• 5.020 rannsóknir á rannsóknarsviði

• 560 sjúklingar fá meðferð hjá 

• 9 börn fæðast

• 166 sjúklingar koma á göngudeildir og 
bráðamóttöku geðsviðs 

• 36 börn koma á bráðamóttöku barna 

• 7 hjartaþræðingar á þræðingarstofu
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• 560 sjúklingar fá meðferð hjá 
sjúkra- og iðjuþjálfum 

• 270 sjúklingar koma á slysa- og 
bráðamóttökur 

• 75 nýir sjúklingar leggjast inn á 
legudeildir 

• 56 sjúklingar fara í skurðaðgerðir

• 32 sjúklingar koma í blóðskilun

• 11 sjúklingar á gjörgæslu

• 3.500 starfsmenn í vinnu

• 3 tonn af úrgangi falla til

• Rafmagnsnotkun er eins og á 4.044 
heimilum



Umhverfisstefna Landspítala og 
starfsáætlun umhverfismála 2012-2013

Framtíðarsýn
Landspítali er til fyrirmyndar í umhverfismálum og hefur 

samfélagslega  ábyrgð að leiðarljósi við ákvörðunartöku og í 

daglegu starfi.

Áherslur – Mælum, bætum, miðlum
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Áherslur – Mælum, bætum, miðlum
Forgangsröðun byggð á umhverfisáhrifum og tækifærum.
Einfaldar og aðgengilegar lausnir.
Samstarf við starfsmenn og aðra hagsmunaaðila.
Markviss umhverfisstjórnun, mælingar, upplýsingar og 
eftirfylgni.

Verkefni og markmið:
Lykilverkefni um mikilvæga umhverfisþætti.
Mælanleg markmið og skýrar aðgerðir.
Verkefnahópar og verkefnastjórnun.



Árið 2011 námu innkaup Landspítala  25 milljónum á dag 
og birgjarnir voru 2800 talsins
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Árið 2012 voru 
notaðar  á 
Landspítala 

5.600.000
pappírsarkir.  Sá 
fjöldi gæti farið 

1,3 sinnum 
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1,3 sinnum 
kringum landið á 
þjóðvegi 1  
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Úrgangur frá Landspítala 2012 gæti fyllt allan gamla 

spítalann og rúmlega það og nam 3 tonnum á dag.



2012

Ársskýrsla

Uppgjörshefti
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Magn úrgangs til 
urðunar og brennslu 

minnki um a.m.k. 15%.

Verklag við meðhöndlun 
hættulegs úrgangs sé skýrt 
og innleitt á öllum deildum.

Umhverfisskilyrði í 5 eða 
fleiri útboðum eða 
verðfyrirspurnum.

Helstu lykilverkefni
Mælanleg markmið, samstarf um aðgerðir, miðlun árangurs

Hættulegur úrgangurAukin flokkun og minni sóun Vistvæn innkaup
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Hlutfall starfsfólks sem fer 
til og frá vinnu með 

vistvænum ferðamátum 
aukist úr 21% í a.m.k. 30%.

Notkun á rafmagni og 
heitu vatni minnki um 

a.mk. 3% .

A.m.k. fjórir umhverfisvísar 
birtir í ársskýrslu 2012. 

Upplýsingar um umhverfismál 
séu aðgengilegar.

Vistvænir ferðamátar Rafmagn og heitt vatn Miðlun upplýsinga



• Einföld innkaupagreining  og grænt bókhald. Endurskoðun í gangi á 

Aukin vistvæn innkaup
Innkaupareglur Landspítala taki til vistvænna innkaupa. 

Umhverfisskilyrði í 5 eða fleiri útboðum/verðfyrirspurnum 
árið 2013 sem hafa umtalsverð umhverfisáhrif.

Upplýsa birgja um auknar vistvænar áherslur í innkaupum 
spítalans.
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• Einföld innkaupagreining  og grænt bókhald. Endurskoðun í gangi á 
innkaupareglum spítalans m.t.t. stefnu um vistvæn innkaup ríkisins.

• Umhverfisskilyrði notuð  í fjórum útboðum, þremur verðfyrirspurnum og 
að hluta notuð í tveimur útboðum til viðbótar.

• 50-60 bréf send til birgja með kynningu á vistvænum áherslum spítalans 
og ósk um upplýsingar um vistvænar vörur.



Einföld innkaupagreining
(Hér má sjá dæmi úr greiningunni skv. sniðmáti á vinn.is)
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Landspítali kaupir vörur og þjónustu fyrir um 25 milljónir króna að 
meðaltali á degi hverjum. Birgjar (kt.) eru tæplega 2.800 talsins. 



Grænt bókhald
Mælum umhverfisþætti (sjá sniðmát á vinn.is)
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“Maðurinn kýs að trúa því sem hann kýs að sé satt.” - Francis Bacon



Minna af einnota vörum

Dæmi:
Hver er þörfin? Minni sóun

Þjónusta í staðinn fyrir  vöru
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Margnota yfirbreiðslur yfir þvotta-
og dauðhreinsunarvagan:

• Spara 6 milljónir króna á ári 

• Minnka notkun á plasti um 
10 tonn á ári

Miðlæg prentumsjón, prentskýið:

• Pappírsnotkun minnkaði úr 48 tonnum 
árið 2009 í 28 tonn árið 2012. 

• Prenturum fækkaði á sama tíma úr 
1200 í um 300. 

• 50 milljónir á ári sparast vegna lægri 
rekstrarkostnaðs.



Dæmi:
Hver er þörfin? Minni sóun

Öðruvísi vara með minni 
umhverfisáhrif og líftímakostnað
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Nýr bíll í sendiferðir – umhverfisskilyrði:

• Um hálf milljón sparast í 
eldsneytiskostnaði á ári

• Losun CO2 minnkar um 5 tonn á ári

• Ánægja með bílinn, uppfyllir þarfir

Hver er þörfin?



Umhverfisskilyrði og umhverfisvottanir
Dæmi – ræstingaþjónusta
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Krafa:  
Bjóðandi skal hafa umhverfisvottun, t.d. Svaninn, ISO 
14001 eða uppfylla sambærilegar kröfur

Staðfesting: 
Staðfesting á vottun samkvæmt viðurkenndu 
umhverfismerki (tegund 1,  t.d. Svanurinn) eða 
umhverfisstjórnunarkerfi (t.d. ISO 14001). Skrifleg 
staðfesting og lýsing á því að sambærilegar kröfur 
séu uppfylltar verða einnig samþykktar.



Óskalisti Landspítala
1. Skýrar upplýsingar og yfirlit frá birgjum:

Úr bréfi Landspítala til birgja:
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2. Meira framboð í fleiri vöruflokkum af umhverfismerktum 
vörum og þjónustu – Áreiðanleg umhverfismerki (Tegund 1)

3. Meira samstarf og samskipti milli innkaupaaðila um 
vistvæn innkaup



Miðlum reynslu og lærum af öðrum

Innan spítalans Utan spítalans
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Takk fyrir!
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Birna Helgadóttir, birnahel@landspitali.is, s. 543 5846, 820 9491

http://www.landspitali.is/umhverfismal


