UMHVERFISSTEFNA LANDSPÍTALA
Tilgangur

Leiðarljós og áherslur

Tilgangur umhverfisstefnunnar er að vísa veginn að umhverfisvænni
Landspítala.

Forgangsröðun
Áhersla er lögð á þá þætti starfseminnar sem hafa mest áhrif á umhverfið og
fela í sér bestu tækifærin til að bæta umhverfi, efnahag og heilsu. Því ætlar
Landspítali að:

Landspítali er sjúkrahús allra landsmanna, miðstöð heilbrigðisvísinda og
öryggisnet í eigu og þágu þjóðar. Þessi fjölþætta starfsemi hefur víðtæk áhrif
á fólk og umhverfi. Það skiptir Landspítala miklu máli að áhrifin séu sem
jákvæðust og að leggja þannig sitt af mörkum til betra samfélags nú og til
framtíðar.

Framtíðarsýn
Landspítali er til fyrirmyndar í umhverfismálum og hefur samfélagslega
ábyrgð að leiðarljósi við ákvörðunartöku og í daglegu starfi.

Gildi
Við berum umhyggju fyrir umhverfinu, vinnum markvisst að því að gera
starfsemi okkar umhverfisvænni og leitum stöðugt leiða til að gera betur.
Við höfum fagmennsku í fyrirrúmi í umhverfisstarfinu og styðjumst við
gagnreynda þekkingu hérlendis og erlendis.
Við leggjum öryggi til grundvallar í starfsemi okkar og göngum lengra en lög
og reglur á sviði umhverfismála gera ráð fyrir.
Við erum drifkraftur framþróunar í íslensku samfélagi sem hefur velferð til
framtíðar að leiðarljósi.

• hanna og skipuleggja umhverfisvænar byggingar til framtíðar.
• draga úr myndun úrgangs og auka endurvinnslu og endurnýtingu.
• minnka sóun á magnvörum, m.a. einnota vörum og matvælum.
• kaupa vörur og þjónustu sem uppfylla þarfir, hafa sem minnst
umhverfisáhrif og lægstan líftímakostnað.
• halda umhverfisáhrifum í lágmarki vegna notkunar á varasömum efnum,
lyfjum og lyfjagösum.
• hvetja til notkunar á vistvænum og heilsusamlegum samgöngumátum í
ferðum og flutningum á vegum spítalans.
• nota hreina orku og vatn og nýta vel.
• efla þróun þekkingar um umhverfismál með miðlun upplýsinga, fræðslu,
rannsóknum og samstarfi við hagsmunaaðila.
Einfaldleiki
Vistvænar lausnir í daglegri starfsemi eru einfaldar og aðgengilegar, vel
kynntar og þróaðar í góðu samstarfi við starfsmenn og aðra hagsmunaaðila
innan og utan spítalans.
Eftirfylgni
Skipulega er unnið að umhverfismálum í starfsemi Landspítala, verklag
skjalfest í gæðahandbók og stefnt að vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi
skv. ISO 14001. Stefna og starfsáætlun er rýnd og uppfærð reglulega
af framkvæmdastjórn, fylgt eftir af umhverfisnefnd, árangur mældur og
upplýsingum miðlað til starfsmanna og annarra hagsmunaaðila.
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