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Samverkan för en hållbar utveckling inom Sydöstra sjukvårds-
regionen 
 

Regional sjukvårdsledning beslutar  
a t t hållbarhetschef/miljöchef i Landstinget i Kalmar län, Region Jönköping och Region Östergöt-

land ges i uppdrag att stärka samverkan inom hållbar utveckling med fokus på att under 2018 öka 

kunskap kring miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter i barns sjukvårdsmiljö. Återrapportering 

ska ske under våren 2019 i form av ett kunskapsunderlag över riskprodukter och en plan för att 

tillse att dessa produkter så långt det är möjligt är giftfria1 inom Sydöstra sjukvårdsregionen.   
 

Bakgrund 
Inom Sydöstra sjukvårdsregionen finns en väl uppbyggd samverkan inom såväl Regionsjukvårds-

ledning, Centrumråd, Regionala medicinska programgrupper och Regionala samarbeten, men en 

formaliserad samverkan inom hållbar utveckling saknas. Hållbar utveckling är en gemensam ut-

maning och ett gemensamt ansvar för att kommande generationer ska få samma möjligheter att 

tillgodose sina behov som vi har idag.  

 

Genom samverkan för en hållbar utveckling inom Sydöstra sjukvårdsregionen kan vi tillsammans 

göra större skillnad än om vi jobbar i parallella spår. En formaliserad samverkan skulle bland an-

nat kunna leda väg till ett evidensbaserat och kostnadseffektivt arbetssätt med ökade möjligheter 

att bygga upp gemensamma kunskaper och erfarenheter inom hållbar utveckling.  

 

Giftfri sjukvård för barn  

Miljö- och hälsoskadliga ämnen ska minimeras i barns sjukvårdsmiljö. Området omfattar material 

i samband med behandling och operationer, utrustning, hjälpmedel, leksaker, måltider etc. Detta 

kan exempelvis ske genom analyser på sjukvårdsmaterialets innehåll, gemensamma upphandlingar 

eller riktlinjer för inköp. 

 

Förslaget är att samverkan inledningsvis inriktar sig på området giftfri sjukvård för barn. Detta uti-

från att samtliga landsting/regioner har skrivningar kring detta i sina verksamhetsplaner och/eller 

hållbarhetsprogram. Vidare att detta område bedöms ge samverkansfördelar som ökad kunskap, 

kostnadsbesparingar och större genomslagskraft.  

 
Utöver förslaget ovan finns fler relevanta områden för samverkan som ligger inom respektive 

landsting/regions hållbarhetsprogram/verksamhetsplan. 
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