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Som universitetshospital er vores 
vigtigste opgave at tage os af syge 
patienter. Vi tilbyder nogle af landets 
– og verdens, bedste og mest special-
iserede behandlinger. 10.000 medar-
bejdere gør hver dag en stor indsats 
for aarhusianernes, midtjydernes og 
danskernes sundhed. 

Men vores ansvar omfavner mere end 
diagnostik, behandling og pleje. 
Ifølge WHO er klimaforandringer den 
største trussel mod sundheden i det 
21. århundrede. Det danske sund-
hedsvæsen står for hele 6,3 procent 
af Danmarks CO2-udledning. Det kan 
vi ikke vende det blinde øje til. Dan-
mark er foregangsland på klimaområ-
det, og i sundhedsvæsnet skal vi også 
løfte vores del af ansvaret for den 
grønne omstilling.

Som hospital kan vi ikke bare skrue 
ned for temperaturen eller slukke 
lyset om natten. Vi er på arbejde 
døgnet rundt årets 365 dage. Derfor 
er det kompliceret, og det tager tid, 
at finde mere bæredygtige måder 
at drive hospital på. Heldigvis har 
vi dedikerede ildsjæle, som knok-
ler for at levere resultater, der kan 
nedbringe vores forbrug af klodens 
knappe ressourcer.

Som eksempler kan nævnes:

En systematisk gennemgang af logis-
tikken omkring vores måde at bestille 
varer på har betydet, at der kører 
mellem én og to lastbiler færre hertil 
fra regionens centrallager i Horsens 
hver eneste dag. Samtidig bruger 
vi omkring 500 færre papkasser om 
måneden. 

På afdelingen for Infektionssyg-
domme, som har stået i den absolutte 
frontlinje i kampen mod Covid-19, 
har de arbejdet vedholdende med at 
afprøve og forfine nye kitler, der kan 
genanvendes. Vi er tæt på at være i 
mål, og potentialet er enormt. Sidste 
år resulterede Region Midtjyllands 
forbrug af engangskitler i 485 tons 
affald. 

Vi har 85 operationsstuer, som al-
tid og uden undtagelse skal leve op 
til høje renhedskrav. For at undgå 
forurening udefra, kører der derfor 
ventilation i døgndrift. Vi har netop 
dokumenteret, at bevægelsessen-
sorer gør det muligt at skrue ned for 
ventilationen, når stuerne ikke er i 
brug. Vi har nøje målt og dokumen-
teret luftkvaliteten – den lever op til 

alle standarder. Nu skal sy- 
stemet sættes op på alle 
operationsstuerne.

Når det er klaret, 
sparer vi hvert år, 
hvad der svarer til 
450 gennemsnits-
familiers årlige 
brug af elektricitet.

Eksemplerne doku-
menterer, at det kan 
lade sig gøre at skrue 
ned for ressourcefor-
bruget uden at gå det 
på kompromis med pa-
tientsikkerheden. Eksem-
plerne viser samtidig, at de 
bæredygtige initiativer kun kan 
blive til virkelighed, når dygtige 
medarbejdere får gode ideer og tager 
initiativ.

Som ledelse har vi høje ambitioner 
for hospitalets retning mod en mere 
bæredygtig drift. Vi bakker op, pri-
oriterer området og giver plads til 
nytænkning og albuerum til at prøve 
innovative løsninger af, men det er 
medarbejderne, der skaber resul-
taterne. Det er dem, der skal hyl-
des. For deres indsats for patient-

Forord
Vi tager ansvar for både patienternes
og klodens sundhed

ernes sundhed. For deres indsats for 
klodens sundhed.

Tak for en fantastisk indsats i en 
presset tid. Jeg ser frem til, at endnu 
flere bæredygtige initiativer vokser 
frem på Aarhus Universitetshospital 
de kommende år.

Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør 
Aarhus Universitetshospital
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Aarhus Universitetshospital (AUH) 
rapporterer årligt om bæredygtige ini-
tiativer. Den tidligere miljøredegørelse 
omfattede kun affaldsproduktion og 
energi- og ressourceforbrug, mens 
den nuværende bæredygtighedsre-
degørelse dækker de fire strategiske 
spor, som Region Midtjylland har ud-
peget i deres bæredygtighedsstrate-
gi 2030. Til højre ses de 2030-mål, 
som regionen har opsat, og som AUH 
bidrager til. 

Formålet med denne bæredygtigheds- 
redegørelse er at synliggøre, hvordan 
AUH’s tiltag og projekter understøtter 
regionens målsætninger for bære-
dygtighed, og herigennem bidrage 
til den generelle folkesundhed samt 
nedbringe forbruget af klodens be-
grænsede ressourcer. 

Rapporten er opdelt i to dele. I første 
del vil du kunne læse om baggrunden 
og motivationen for flere aktuelle 
tiltag. I anden del er 2021-rappor-
teringen, hvor der ses nærmere på 
udviklingen og de bagvedliggende 
årsager. 

Cirkulær økonomi er især i fokus

WHO har tidligere gennemført un-
dersøgelser, der viser, at 20-40% af 
forbruget i sundhedssektoren skyldes 
spild, dårligt design og adfærd. Fra 
2021 har AUH og regionen derfor især 
fokus på det strategiske spor, 

cirkulær økonomi. Ved indfasning af 
mere bæredygtige produkter og var-
er er det afgørende, at der ikke sker 
forringelse af patientsikkerheden, 
behandlingskvaliteten, forsyningssik-
kerheden, arbejdsmiljøet, eller at 
omkostningerne stiger væsentligt. 
Et af indsatsområderne har været at 
undersøge bæredygtigheden og to-
taløkonomi for engangsmateriale ift. 
genanvendelige materialer. Bære-
dygtighedsarbejdet har fokus på hele 
produktets livscyklus fra fremstillinger 
over brug til bortskaffelse og evt. 
genanvendelse.

Bred forankring og involvering i 
bæredygtighed

AUH valgte i 2021 at supplere den hid-
tidige styregruppe for FN’s Verdensmål 
og bæredygtighed med et netværk 
af miljøkontaktpersoner ude i afde-
lingerne for i endnu højere grad at få 
bæredygtighed ind i driften på AUH. 
Medarbejderne i de forskellige afde-
linger er i hverdagssituationer og iagt-
tager, hvis der er unødigt spild, dårligt 
designede produkter, affald der kan 
sorteres bedre. Deres engagement 
og involvering er afgørende, når til-
tag skal føres ud i hverdagen. I denne 
bæredygtighedsredegørelse vil flere 
kolleger fortælle om deres motiva-
tion og deres konkrete initiativer for 
i højere grad at få bæredygtigheden 
forankret i hverdagen.  
         God læselyst! 

Indledning
Målsætning fra Region Midtjyllands 
bæredygtighedsstrategi 2030

Cirkulær Økonomi

• 30 pct. reduceret ressourceforbrug i 2030 i indkøb og drift 
(målt i CO2-aftryk som følge af reduceret ressourceforbrug 
fra varer og tjenesteydelser).

• 30 pct. reduktion i affald i 2030 (målt i ton affald).

• 70 pct. genanvendelse af affald i 2030

El, vand og varme

• 100 pct. vedvarende energi i 2030.

• Gennemførelse af energibesparende projekter frem mod 
2030, der samlet medfører en energibesparelse på 48 GWh 
svarende til 20 pct. af el- og varmeforbruget.

• Reduktion af vandforbruget på 105.000 m³ frem mod 2030 
svarende til 20 pct. af forbruget.

Logistik, transport og mobilitet

• 30 pct. reduktion af tjenesterejser senest i 2030 (målt i km).

• Senest i 2025 vil alle nye udbud/indkøb af personbiler og 
varevogne (intern transport og dele af patientbefordrin-
gen) prioritere 100 pct. grønne drivmidler.

• 100 pct. grønne drivmidler i sygetransporten i 2030.

• CO2-neutral busdrift i den kollektive trafik senest i 2030.

Social ansvarlighed

• Arbejdsulykker blandt nyansatte reduceres med 50 pct. 
inden 2030.

• Vi lever fuldt ud op til de politiske aftaler om praktikpladser 
til elever og studerende på relevante uddannelser i Region 
Midtjylland.

• 6 pct. af de årsværk, der anvendes til at opfylde bygge- og 
anlægskontrakter, skal være lære- og praktikpladser.

• Mindst 2 pct. er ansat på særlige vilkår

• (fleksjob, løntilskud og lign.).

• Andelen af indvandrere og efterkommere i vores person-
alesammensætning skal samlet et afspejle andelen i re-
gionens arbejdsstyrke.

• Vi vil sammen med relevante uddannelses institutioner 
arbejde for, at vi i 2030 har mindst 10 pct. mænd/kvinder 
blandt de faggrupper, hvor der er den mest ulige kønsfor-
deling.
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Aarhus universitetshospital fungerer 
som det lokale hospital for borgerne 
i og omkring Aarhus. Desuden mod-
tager hospitalet patienter fra resten 
af Region Midtjylland samt andre 
regioner til højt specialiseret behan-
dling.  
Hospitalsbygningerne i Skejby rum-
mer også AUH Psykiatrien, som tid-
ligere var en selvstændig enhed be-
liggende i Risskov. 

I 2021 havde vi på AUH 

 � 10.603 månedslønnede

 � budget  på 7,34 milliarder 

 � 4.908 fødsler

 � 914.730 ambulante besøg

 � 82.441 operationer

 � over 500.000 m² samlet etageareal

 � 53 kliniske afdelinger

 � 8 drifts og supportafdelinger

FaktaKort  om  AUH
Som universitetshospital bedriv-
er AUH forskning og udvikling på 
højt internationalt niveau. Det gør 
vi for løbende at forbedre og op-
timere tilbuddene om sundheds-
fremme, forebyggelse, diagnostik, 
behandling, pleje og rehabilitering.

Adresse og kontaktinformation:
Aarhus Universitetshospital 
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 
8200 Aarhus N

Tlf.: 7845 0000

Hospitalets ledelse:

Hospitalsdirektør:   Poul Blaabjerg 
Lægefaglig direktør:  Claus Thomsen 
Lægefaglig direktør:   Jørgen Schøler Kristensen 
Sygeplejefaglig direktør: Susanne Lauth

E-mail: AarhusUniversitetshospital@auh.rm.dk
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Engangskitler udgør et helt 
enormt potentiale i forhold til 
at nedbringe mængden af af-
fald på hospitalerne. Hidtil har 
vi i Region Midtjylland årligt 
smidt 30 tons engangskitler ud, 
og under de seneste to år med 
Covid har forbruget været langt 
større. Nu skal det være slut.

“Det skriger jo til himlen, hvor meget 
vi smider ud med vores forbrug af 
engangskitler. Vi er begejstrede for de 
nye, som kan vaskes og bruges igen 
og igen. De er behagelige at have på, 
de er mere solide, og så dækker de 
bedre,” fortæller Ditte Severinsen, 
der er afdelingssygeplejerske på In-
fektionssygdomme på AUH, der som 
første afdeling i Region Midtjylland 
tester de nye genanvendelige kitler.

“Når en patient er indlagt på Infek-
tionssygdomme, bruger medarbej- 
derne i gennemsnit 20 engangskitler 
om dagen i forbindelse med behand- 
ling og pleje. Kitlerne er et af vores 
allervigtigste arbejdsredskaber her i 
afdelingen, så vi er glade for at være 
med i udviklingen af de nye kitler,” 
siger afdelingssygeplejersken om 

projektet, der foregår i samarbejde 
med midtVask, Indkøb og Medic-
oteknik og Center for Bæredygtige 
Hospitaler.

I 2020 pressede coronavirussen det 
danske sundhedsvæsen. Vi havde 
langt flere patienter, der var i iso-
lation, og det betød et voldsomt 
øget forbrug af engangskitler. I Re-
gion Midtjylland gik vi fra at bruge 
200.000 engangskitler årligt til at 
bruge næsten 3.000.000. Det betød 
en stigning fra 30 til 485 tons affald 
alene i form af brugte engangskitler.

Medarbejderne er glade for de nye 
kitler og miljøet vinder

Medarbejderne på Infektionssyg-
domme har været med i udviklingen 
af kitlerne fra første prototype i maj 
2020 og til den nuværende kittel, 
som er den niende version. Udover at 
være specialiseret inden for arbejdet 
med infektionshygiejne har afdelin-
gen den fordel, at samtlige kliniske 
faggrupper arbejder der. Det giver 
mulighed for at få god feedback.

“Vi har både sygeplejersker, læger, 
fysio- og ergoterapeuter, social- og 
sundhedsassistenter, så de nye kitler 

Ser man på hele livscyklussen fra 
produktion over transport og vask 
(af sammenlignelige genanvendelige 
kitler) og bortskaffelsen, kræver de 
genanvendelige kitler 64 procent min-
dre energi at producere, udleder 66 
procent mindre CO2, kræver 83 pro-
cent mindre vand og reducerer af-
faldsmængden med 84-88 procent.
(An Environmental Analysis of Reusable and 
Disposable Surgical Gowns, Evan Griffing). 
Forventningen er, at kitlerne kan bru-
ges cirka 100 gange, før de må kas-
seres. Det er planen, at flere afde-
linger skal tage dem i brug i løbet af 
2022.

Engangskitler gav 485 ton 
affald i 2020 – nu tester vi 
genanvendeligt alternativ

Bæredygtige initiativer

bliver testet af alle faggrupper. Alle er 
begejstrede, og når de fungerer hos 
os, kan de nemt rulles ud til andre af-
delinger både her på AUH og i resten 
af regionen,” siger Ditte Severinsen.

De genanvendelige kitler skal 
naturligvis vaskes, og de fylder cirka 
20 procent mere i skuffer og skabe 
end de gamle. Derfor skal alle proce-
durer lige på plads. Der skal styr på 
vask og tørring af kitlerne, og desig-
net skal justeres en smule og testes 
igen, før resten af regionen kan få 
glæde af dem. Men potentialet er ikke 
til at tage fejl af:
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Hvert år anvender vi 18.000 
medicinbægre af engang-
splastik til patienterne på sen-
geafsnittet på Øre-, Næse- og 
Halskirurgi er på Aarhus Uni-
versitetshospital. Det er 18.000 
bægre, der skal produceres, 
transporteres og bortskaffes. 
For hele Region Midtjylland er 
tallet svimlende 3.000.000

Det skal være slut nu. Udviklingsan- 
svarlig sygeplejerske Caroline Chris-
tine E. Dalgaard fra Øre-, Næse- og 
Halskirurgi på AUH vil udvikle en 
løsning, som er langt mere bæredyg-
tig.

“Vi skal bare i gang. Vi skal finde en 
god løsning, så vi kan tage os ligeså 
godt og sikkert af patienterne, men 
uden at bruge så meget plastik hver 
eneste dag. Det er holdningens hos 
langt de fleste af os, der arbejder i 
afdelingen,” siger den udviklingsans-
varlige sygeplejerske.

Hun har allerede taget teten på et 
projekt, der potentielt kan spare 
meget plastik og CO2-udledning. 

“Vi har indgået en aftale med et fir-
ma, der arbejder på at udvikle det 
perfekte genanvendelige medicin-
bægre til os. Det skal have måleen-
heder, kunne kapere en morter til at 
knuse medicinen, have en hældetud 
og låg og kunne indeholde 30 ml,” 
lyder ønskelisten.

Medarbejderne bakker op om øget 
genanvendelse

Ender det med, at de 18.000 en-
gangsbægre bliver skiftet ud med 100 
genanvendelige, skal sygeplejers- 
kerne i gang med afdelingens særlige 
opvaskemaskine. Den lille ekstra ar-
bejdsbyrde er dog ikke noget, der 
bekymrer Caroline Christine E. Dal-
gaard.

“Jeg ser sådan set ikke nogen bar-
riere. Mine kollegaer er ivrige efter 
at affaldssortere og genanvende. De 
vil rigtig gerne ændre på vores nu-
værende vaner, også selvom det be-
tyder ændrede arbejdsgange, det er 
der ingen tvivl om,” siger Caroline 
Christine E. Dalgaard.

Hele Region Midtjylland købte sidste 
år mere end 3 millioner medicinbægre 

men forhåbentligt bliver det i 
fremtiden med hjælp fra genanvende-
lige flasker.

“Det vil give en lille besparelse af 
både plastik og CO2 for afdelingen, 
men ender vores løsninger med at 
blive brugt i hele regionen eller hele 
landet, kan de her små tiltag virkelig 
batte noget,” siger Caroline Christine 
E. Dalgaard.

Kan 100 genanvendelige 
medicinbægre erstatte 
18.000 engangsbægre ?

Bæredygtige initiativer

i engangs- 
plastik. Pro-
jektet kan der-
for både bidrage 
til øget bæredygtighed 
og samtidig potentielt føre til 
en økonomisk besparelse. Caroline 
Christine E. Dalgaard arbejder samti-
dig på at få udviklet genanvendelige 
sondeflasker.

Patienterne anvender sondeflaskerne 
til sondemad, suppe, kakao og andre 
væsker. Det er deres måde at spise 
på, og flaskerne giver dem mulighed 
for selv at spise. Den frihed skal pa-
tienterne naturligvis stadig have,  
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Kål i lange baner gør det ikke alene

Medarbejderne i cafeerne har været 
enormt engagerede i projektet. Fak-
tisk har iveren efter at servere bære-
dygtig mad med mindre kød været så 
stor, at udviklingen af nye retter ikke 
helt har kunne følge med. Derfor skal 
der nu endnu mere fokus på at skabe 
velsmagende og varierede måltider.

Cafeerne ser faktisk på en opblød-
ning, hvor nogle retter får en mindre 
opjustering af kødmængden. Det er 
nemlig ikke alle steder, hvor det er 
lige nemt at erstatte kødet.

Samlet set har AUH 
reduceret kødforbruget 
i cafeerne med 13 tons 

hen over et års tid

“Vi kommer til at skrue lidt op for 
kødet i eksempelvis sandwich, men i 
vores gryderetter fortsætter vi med at 
bytte en del af kødet ud med ekstra 
grøntsager og bælgfrugter. Maden 
må godt smage lidt anderledes, men 
den skal smage godt og være ligeså 
nærende som tidligere,” slår bære-
dygtighedskonsulenten fast og uddy-
ber:

“Vi serverer først og fremmest god og 
sund mad til patienter, pårørende og 
medarbejdere, men vi skal også yde 
vores bidrag til, at Aarhus Universi-
tetshospital er en bæredygtig arbejd-
splads med en grøn profil.” 

Samlet set har AUH reduceret kød-
forbruget i cafeerne med 13 tons 
hen over efteråret 2020 og frem til 
efteråret 2021. Kødet er erstattet af 
store mængder grøntsager og 1,25 
tons linser, kikærter og andre bælg-
frugter.

Flere bælgfrugter -og 40 procent 
mindre kød i 
caféerne

Bæredygtige initiativer

“Vi skærer ikke kun ned for kødet, vi 
arbejder også med sæsonbetonede 
varer og meget gerne økologiske 
råvarer. Det giver den udfordring, at 
kål nemt kommer til at fylde meget. 
Selvom vores spidskålssalat og 
linsedeller er virkelig gode, kan vi 
jo ikke servere dem hver dag,” siger 
Malene Teilmann Sørensen.

Bæredygtig kost betyder blandt 
andet mindre kød på tallerk-
nerne. Kødet sætter et tungt 
klimaaftryk – det har Afdeling 
for Mad og Ernæring på Aarhus 
Universitetshospital taget kon-
sekvensen af. Et skarpt fokus 
har allerede givet resultater.

“I 2020 satte vi som mål at reducere 
kødforbruget med 40 til 50 procent 
frem til 2025. Det mål er vi faktisk 
tæt på at nå allerede i 2021,” siger 
Malene Teilmann Sørensen, der læg-
ger vægt på, at det er medarbejderne 
i cafeerne, der har gennemført de 
ændringer, der trækker retning af en 
mere bæredygtig kost. 

“Vi har en forpligtelse til at tilbyde 
patienter, pårørende og medarbejdere 
sunde og nærende måltider – vi er jo 
et hospital. Derfor flugter vores ko-
stomlægning også med de officielle 
kostråd, som blandt andet opfodrer til 
at skrue op for bælgfrugter og linser, 
og samtidig reducere kødforbruget,” 
siger Malene Teilmann Sørensen, der 
nu arbejder som bæredygtighedskon-
sulent i Region Midtjyllands Center for 
Bæredygtige Hospitaler. 
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Ser vi kun på elektricitet, svarer be-
sparelsen rundt regnet til, hvad 310 
gennemsnitsfamilier bruger på ét år,” 
siger Henrik Ernst.

Et grønt projekt med en god 
økonomi

Ventilationsprojektet på operations-
stuerne er en win-win-investering, 
der både gavner miljøet og hurtigt 
tjener sig selv ind.

“Det vil koste os omkring 1,7 mill. 
kroner at sætte bevægelsessensorer 
op på alle 85 operationsstuer, men 
den udgift vil faktisk være tjent ind 
på kun ét år, fordi besparelsen på ud-
gifter til elektricitet, varme og køling 
er så stor,” fortæller Henrik Ernst.

Med så gode resultater kan man 
med rette spørge sig selv – eller 
Henrik Ernst – hvorfor projektet 
ikke for længst er før ud i livet. 
Svaret er patienternes sikkerhed:

“Der er rigtig mange regler for, 
hvordan klimaet skal være på en  
operationsstue. Blandt andet skal der 
konstant være overtryk, og antallet af 
partikler i luften skal ligge under en 
bestemt grænse. Derfor har vi brugt 
et år på at teste og tilpasse den nye 
ventilationsløsning, så den lever op til 

at operationsstuerne er i brug. 
“Det vigtigste er hospitalets drift og 
sikkerhed, så sensorer og program-
mering af ventilationsanlægget skal 
ske uden for normal arbejdstid. Vi er i 

fuld gang og regner med at være 
i mål på alle operations-

stuerne i løbet af 
2023”, siger pro-

jektlederen.

Bæredygtige initiativer

alle de mange krav, der er på en  
operationsstue.”

Teknisk Afdeling planlægger allerede 
arbejdet med at sætte bevægelses-
sensorer op på de resterende 
operationsstuer, men 
arbejdet skal 
tage hensyn 
til, 

Vi har 85 operationsstuer på 
Aarhus Universitetshospital, 
som altid skal stå med ren og 
steril luft. Derfor kører ventila-
tionsanlæggene i døgndrift. Et 
nyt pilotforsøg har netop do-
kumenteret, at der er en stor 
gevinst at hente for både miljø 
og økonomi ved at skrue ned for 
ventilationen, når operations-
stuerne ikke er i brug.
“Vi er ivrige efter at gennemføre 
bæredygtige initiativer her på hos-
pitalet, men patienternes ve og vel 
kommer naturligvis altid i første ræk-
ke. Vi har nu udviklet en løsning, hvor 
vi både sparer på energien og samti-
dig kan levere sikre operationsstuer 
til patienterne,” siger Henrik Ernst, 
der er energi- og projektleder i Tek- 
nisk Afdeling.

Pilotprojektet er udført på 6 af hos-
pitalets 85 operationsstuer. Resul-
taterne er overraskende gode.“Vi 
havde regnet med en samlet bespa- 
relse på 1.250 MWh i elektricitet, 
varme og køling, men vores resultater 
viser faktisk, at besparelsen vil være 
på hele 1.800 MWh, hvis alle opera-
tionsstuer har bevægelsescensorer. 

Bevægelsessensorer på operationsstuer 
giver stor besparelse
-som svarer til 1 års elforbrug for 310 hustande
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køler, skaber vi varme, og den kan vi 
sommetider genbruge,” siger Henrik 
Ernst.

Kølingen bruges både på hospitalet, 
hvor patienter og medarbejdere op-
holder sig, men også til at køle ser-
vere og teknisk udstyr ned. Derfor 
har vi ofte et stort kølebehov. Beslut-
ningen om, hvordan vi skaber hen-
holdsvis kulde og varme handler både 
om det aktuelle vejr, priserne på 
energi og forbruget på hospitalet.

“Det er her, vi kommer helt ind i ker-
nen af energistyring. 

Vi skal hele tiden holde 
øje med, hvad der er mest 

bæredygtigt og mest 
økonomisk.

Nogle gange giver det mening at til-
føre det varme vand endnu mere 
varme, så det kan bruges i vores eget 
fjernvarmesystem. Andre gange kan 
det bedst betale sig at købe fjern-
varme udefra,” siger Henrik Ernst.

I en privat husstand kan man hurtigt 
skrue op eller ned for varmen – eller 
tage et par varme sokker på, hvis en-
ergipriserne stiger. Men den går ikke 
på et hospital.

“Vi har en masse sårbare patienter og 
noget meget dyrt og avanceret uds-
tyr til både behandling og diagnostik. 
Derfor skal vores klima være ret sta-
bilt uanset årstid og energipriser. 
Vi har et stort energiforbrug, men 
vi gør os umage med, at det er så 
bæredygtigt som muligt.”

Bæredygtige initiativer “Vi har et stort system til at overvåge 
vores energiforbrug. Det fortæller 
løbende, hvor meget energi vi bruger 
i de forskellige bygninger og til for-
skellige formål. Jeg holder øje med 
vores forbrug og de aktuelle priser 
på energi. Overblikket bruger vi til at 
planlægge vores energiforbrug mest 
bæredygtigt og økonomisk,” siger 
Henrik Ernst, der er energi- og pro-
jektleder i Teknisk Afdeling.

På hospitalet har vi flere måder at 
skabe henholdsvis varme og kulde på. 
Om vinteren bruger vi udetempera-
turen til at lave køl. 

“Blæsere presser den kolde luft ind i 
et køletårn, som minder lidt om køler-
en på en bil bare i en overdimen-
sioneret størrelse. I køleren sidder rør 
med vand, som bliver kølet ned. Det 
kolde vand løber så ud i den 2,6 kilo-
meter lange kølering, der løber hele 
vejen rundt om hospitalet, og som 
alle bygningerne er forbundet til,” 
fortæller Henrik Ernst.

Vores køling skaber varme

Når vi køler hospitalet ned på varme 
sommerdage foregår det blandt an-
det ved, at vi fjerner varme fra byg-
ningerne. Vi henter simpelthen var-
men ud af bygningerne og fører den 
over i kølecentralen. Her kan vi gøre 
to ting med varmen.

“Vi kan enten blæse varmen ud til 
fuglene eller forædle den ved at til-
føre lidt mere energi. Når vi forædler 
varmen, kan vi bruge den i vores 
fjernvarmesystem. Det kan lyde for 
godt til at være sandt, men når vi 

Kæmpemæssige anlæg på Aarhus Universitetshospital suger 
varmen ud af bygningerne på varme sommerdage og kulden ud 
af den bidende vind i vintermånederne.  
Systematisk energistyring sikrer, at vi altid får mest muligt ud 
af naturens kræfter og bruger færrest ressourcer på at varme 
hospitalet op og eller køle det ned.

Naturens kræfter hjælper os 
med at spare på energien
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Samtlige varer skal pakkes i kasser, 
som pakkes i rullebure, som trilles om 
bord på en lastbil. Hver lastbil tager 
så turen fra Horsens til eksempelvis 
AUH, Gødstrup, Horsens, Viborg eller 
Randers. Hospitalerne bruger mange 
varer, så pakning og transport kræver 
mange ressourcer. 
Før Helena Egelunds analyse modtog 
vi på AUH omkring 310 rullebure med 
varer om dagen. Indsatsen med at 
pakke varerne rigtigt har – sammen 
med en række andre projekter – be-
tydet, at vi nu modtager cirka 270 
rullebure hver dag. Kort sagt pakkes 
og håndteres 13 procent færre AUH 
rullebure.

“Optimeringerne betyder, at der hver 
dag kører en eller to lastbiler færre 
fra Horsens til det nordlige Aarhus. 
Det er en konkret CO2-besparelse. 
Oveni kommer der en økonomisk be-
sparelse, fordi hospitalet betaler frag-
tomkostninger for hvert leveret rulle-
bur,” siger Helena Egelund.

Bedre logistik giver glade 
medarbejdere

Oveni både CO2-besparelser og bedre 
økonomi kommer, at projektet også 
har givet gladere medarbejdere.

“Dem, der lægger alle varerne på 
plads, er meget glade. Før var deres 
arbejde ret kaotisk, særligt på ope- 
rationsstuerne, hvor alt skal være på 
plads inden kl. 07.30 hver morgen. 
Nu har mine kollegaer overskud til at 
tage sig af andre opgaver og blandt 
andet sørge for, at der er fuldstændig 
styr på alle skabe og skuffer rundt om 
på hospitalet,” siger Helena Egelund.

Bæredygtige initiativer “Det er et kæmpe arbejde på så stort 
et hospital, men kortlægningen bety-
der, at vi kan pakke kasserne, så det 
passer til, hvordan tingene er place-
ret på det enkelte afsnit. Det sparer 
en masse timers arbejde og er godt 
for arbejdsmiljøet for vores depot- 
medarbejdere,” siger logistikkonsu-
lenten. 

13 procent færre rullebure fra 
Horsens til AUH 

Alle hospitaler i Region 
Midtjylland får varer 

fra det samme lager i 
Horsens. Det gælder 

eksempelvis sprit, 
handsker, kany-
ler, kopipapir og  
sodavand, altså 
engangsartik- 
ler af forskel-
lig art, men 
ikke råvarer 
til køkken-
erne og tek-
stiler til Midt-
Vask.

På Aarhus Universitetshospital mod-
tager vi hver dag omkring 10 last-
biler med varer. Efter et større 
analysearbejde bliver varerne 
nu pakket på en måde, der 
er tilpasset hvert enkelt 
afsnit. Det sparer trans-
port, og varerne er 
langt hurtigere at 
lægge på plads

“Før vi startede det 
her projekt, blev 
alle varerne fra det 
enkelte afsnits be- 
stillinger blandet til-
fældigt i kasserne. 
Det betød, at vores 
60 depotmedarbej- 
dere skulle gå på 
tværs af afsnittet for at 
lægge varerne fra hver 
enkelt kasse på plads. 
Det er selvfølgelig spild af 
tid, og så slider det 
unødvendigt på vores med- 
arbejderes fysik,” siger Hele-
na Egelund, der er logistikkon-
sulent i Forsyning og Service. 
Helena tog derfor sagen i egen 
hånd. Hun har været rundt på samt-
lige af hospitalets afsnit for at kortlægge, 
hvordan skabs- og hyldeplads er placeret.

Smart pakning af varer giver 
gevinst for miljø og økonomi
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“Det 
centrale 

lager i Hor-
sens arbejder 

med tre størrelser  
 papkasser. Så før omlæg-
ningen kunne de eksempelvis bruge 
en papkasse på at transportere én 
toiletbørste ud til et depot. Nu er der 
altid 12 børster i samme størrelse 

Bæredygtige initiativer

rengøringen på afdelingerne,  
skal så selv hente de nødvendige 
rengøringsartikler.

“Det er selvfølgelig en lille ekstraop-
gave, men de centrale depoter er 
planlagt, så de ligger tæt på de ste-
der, hvor de kliniknære service- 
assistenter går hen for at aflevere 
affald, så det er en meget lille omvej 
de skal,” siger Helena Egelund.

Færre bekymringer og meget 
mindre pap

Den lille omvej efter rengøringsar-
tikler opvejes af, at de kliniknære 
serviceassistenter ikke længere skal 
bestille varer, og heller ikke bekymre 
sig om pludselig at stå uden sæbe, 
papir håndklæder eller andre kritiske 
artikler.

“Opgaven med at bestille og fylde 
varer op varetages nu af logistikmed- 
arbejderne i Forsyning og Service. 
Men hvor meget små leverancer før 
skulle køres rundt til 150 depoter, kan 
de nu levere fyldte rullebure til de fire 
store depoter. Det sparer både man-
detimer og ressourcer til transporten,” 
fortæller Helena Egelund og supplerer 
med en detalje, der er helt central 
i arbejdet mod et mere bæredygtig 
hospital:

Med mere end 80.000 indlæg-
gelser, 10.000 ansatte og 
over 400.000 m² gulvareal er 
rengøring af Aarhus Universi-
tetshospital en kæmpe opgave, 
der kræver mange ressourcer. 
Ved at skære ned på antallet af 
rengøringsdepoter, sparer vi 
både på transporten og redu- 
cerer papforbruget markant.

Indtil for nylig leverede Forsyning og 
Service hver eneste uge rengøring-
sartikler ud til 150 rengøringsdepoter. 
Hvert depot modtog et rullebur med 
varer – også selvom buret kun inde-
holdte én enkelt halvfuld papkasse.

“Det var ikke ualmindeligt, at der kun 
var en enkelt papkasse i et rullebur til 
et depot. Men uanset, hvor meget der 
er i et rullebur, betaler vi for fragten 
og skal bringe det helt ud til det en-
kelte depot. Det gav en masse spild 
af både arbejdstimer og plads i de 
lastbiler, der transporterer rullebu-
rene,” siger Helena Egelund, der er 
logistikkonsulent i Forsyning og Ser-
vice.

Nu er antallet af depoter, hvor 
Forsyning og Service kører varer ud 
til, reduceret til bare fire. De klinik- 
nære serviceassistenter, som står for 

Færre rengøringsdepoter sparer 
500 papkasser om måneden

kasse. 
Den slags 

ændringer 
betyder faktisk, 

at vi har reduceret 
antallet af papkasser til  

       rengøringsartikler fra cirka 1.500 
til cirka 1.000 om måneden.”

Omlægningen af rengøringsdepoterne 
er også kraftigt medvirkende til, at 
det er lykkes os at reducere antallet 
af rullebure med varer fra 310 til 
270 om dagen. Samtidig sparer det i 
gennemsnit 1,3 ture for en lastbil fra 
Horsens til det nordlige Aarhus. 
Omlægningen gavner derfor både kli-
maet og hospitalets økonomi.
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vores kollegaer, 
som af patienterne. 

Vi skal stå sammen om at 
undgå faldulykker, huske at bruge 
hjælpemidler ved forflytninger og 
have fokus på arbejdsmiljøet,”  
siger Jane Hoffmann. 

Bæredygtige initiativer

Vi står 
sammen for 
at kunne være 
der for patienterne.

“Det ligger dybt i os alle at have fok-
us på patienterne, så snart de er på 
hospitalets område. Vi skal skabe en 
kultur, hvor vi tager os ligeså godt af 

På Aarhus Universitetshospital 
er alle medarbejdere fokuseret 
på at behandle og pleje vores 
mange patienter, men vi skal 
også huske at passe på os selv 
og hinanden. Derfor arbejder 
vi med at forstærke en kultur, 
hvor vi tager ansvar for vores 
egen og kollegaernes sikker-
hed og velbefindende 
– også på travle dage.
“Vi skal passe på vores medarbej-
dere og sørge for, at de har det godt 
på hospitalet og ikke bliver slidt ned 
af at passe deres arbejde. Vi skal 
have et bæredygtigt arbejdsmiljø,” 
siger Jane Hoffmann, der er arbejds- 
miljøkonsulent på Aarhus Universitet-
shospital.

Kulturen i sundhedsvæsenet er 
stærk. Vi arbejder dedikeret på at 
tage os af patienterne og de pårøren-
de. Vi kæmper for at yde den bed-
ste behandling til hver eneste af de 
omkring 1.000.000 patienter, der 
hvert år kommer her på hospitalet. 
Kulturen bærer os igennem de kriser, 
verden kaster os ud i med eksem-
pelvis corona, strejker og mangel på 
personale.  

En arbejdsplads hvor 10.000 
medarbejdere passer 
på hinanden

Du er ansvarlig for dine nærmeste

For at udvide den stærke kultur på 
hospitalet, har vi indført en 3-meter-
regel, som betyder, at enhver med- 
arbejder skal tage ansvar for alt in-
den for de nærmeste 3 meter. Vi 
skal passe på hinanden, gribe ind og 
støtte, hvis en kollega glemmer sik-
kerhedsreglerne eller har brug for 
hjælp i en vanskelig situation.

“Vi arbejder målrettet med at fremme 
en kultur, hvor vi tager ansvar for 
vores egen og kollegaernes sikkerhed 
og velbefindende på hospitalet. Selv 
på travle dage med syge patient-
er skal vi huske vores egen sikker-
hed – kommer vi til skade eller bliver 
slidt ned, kan vi jo ikke være der for 
patienterne. Den kultur arbejder vi 
meget målrettet på at styrke, siger 
Jane Hoffmann og slår fast:

“Det kan godt være både hårdt og 
krævende at arbejde på et hospital, 
så det er absolut vigtigt med en kul-
tur, hvor vi husker at passe på os selv 
og hinanden.”

Indsatsen for at styrke sikkerheds- 
kulturen består af kampagner, nudg-
ingtiltag for at gøre færdslen på hos-
pitalet mere sikker og en patrulje, 
der besøger afdelingerne for at øge 
opmærksomheden på stikskader. No-
gle af indsatserne er allerede i gang, 
mens andre indledes i løbet af foråret 
2022.
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Over de følgende sider sætter vi tal på, hvor mange pa-
tienter, der i 2021 var en tur forbi AUH af den ene eller 
anden årsag. Vi giver også et indblik i, hvor mange res-
sourcer det kræver at holde et stort universitetshospital 
kørende. Vi fortæller, hvor meget el, vand og varme vi 
bruger, og hvor meget affald vi producerer. 

Der er tale om store tal. Tal som på flere områder mind-
er om en middelstor provinsby. Derfor ville det umid-
delbart være mest oplagt at sammenligne vores forbrug 
af ressourcer med de tidligere år. Det vil under normale 
omstændigheder give et godt indblik i, om vi er lykkes 
med at identificere og implementere mere bæredygtige 
løsninger.

Et par år præget af forandringer giver skæve tal

Årene 2020 og 2021 var dog begge præget af Covid-19, 
mens sommeren 2021 også var påvirket af en faglig 
konflikt. Går vi længere tilbage, medvirker sammenlæg-
ningen af hospitaler i Skejby også til, at disse forbrugstal 
ikke er retvisende for et normalt forbrugsår. Det betyder, 
at tal og udviklinger skal læses med det udgangspunkt. 
Årets rapport kan derfor i højere grad bruges som ud-
gangspunkt for at vurdere udviklingen i vores forbrug 
fremadrettet, hvor 2021 på mange områder kan  
betragtes som et nyt baseline-år.

AUH’s  produktivitet og  
ressourceforbrug
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De fire nedenstående nøgletal, er dem, 
der giver det bedste overblik over vores 
samlede aktivitet på hospitalet. 

Ser vi på aktiviteten over en håndfuld år, 
afspejler tallene et ændret patientfokus, 
hvor flere behandlinger og undersøgel- 
ser klares ambulant fremfor ved indlæg-
gelser. 

 
I tabel 1 samt figur 1-4 ses Aktivitets- 
tallene for AUH fra 2015 til 2021.

Vi er et stort hospital, og hver dag har vi 
mange patienter ind og ud af vores dør. 
Vi ser ind i en fremtid med stigninger i 
aktivitetsniveauet, mere avanceret te-
knologier m.m., hvilket umiddelbart vil 
resultere i øget ressource- og energi-
forbrug, hvis vi ikke gør noget ander-
ledes i fremtiden. Aktivitetstallene giver 
et indblik i, hvor mange undersøgelser, 
behandlinger og operationer, vi foretag-
er på AUH i løbet af et år. Samtidig kan 
de i et vist omfang bidrage til at forklare 
udviklingen i vores forbrug af energi og 
ressourcer, samt produktion af affald. 

Aktivitetstal
Produktivitet og ressourceforbrug

Tabel 1. Aktivitetstal for AUH 2015-2021

Figur 1. Antal ambulante besøg på AUH 2015-2021

Figur 2. Antal Operationer på AUH 2015-2021

Figur 3. Antal sengedage på AUH 2015-2021

Figur 4. Antal fuldtidsansatte på AUH 2015-2021
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År Amb. besøg Operationer Sengedage Fuldtidsstillinger

2015 806.000 82.977 337.850 9.400

2016 803.100 83.202 332.950 9.400

2017 815.979 87.214 343.151 9.156

2018 795.889 82.201 325.314 9.110

2019 936.839 82.819 323.064 9.061

2020 888.994 83.522 313.407 9.483

2021 914.235 82.434 308.437 9.667
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Vores samlede forbrug af ressourcer i form af el, 
vand og varme har svinget en hel del over de se-
neste år. En stor del af forklaringen er, at vi som 
hospital er blevet samlet under ét fælles tag i  
Skejby. 

Overordnet er vandforbruget faldet, elforbruget 
steget, mens varmeforbruget har været nogenlun-
de stabilt over de seneste år. Udsvingene i forbru-
get i de foregående år kan langt hen ad 
vejen tillægges udflytningen til Skejby og dertil 
hørende forberedelser og tilpasninger. De siger 
derfor ikke ret meget om, hvordan vores egentlige 
ressourceforbrug har udviklet sig.

Sammenflytningen er nu gennemført, og hvis 
verden ellers udvikler sig nogenlunde stabilt over 
de kommende år, forventer vi, at 2020 og 2021 vil 
kunne danne grundlag for at vurdere udviklingen i 
ressourceforbruget de kommende år.

El, vand og varme

Produktivitet og ressourceforbrug
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Totalt vandforbrug
Total CO2 udledning relateret til 

vandforbrug

År Forbrug i M³ Ændring Ton CO2 udledning Ændring  

2015 166.678 -5,9% 45,0 -15,3%

2016 168.949 1,4% 33,8 -24,9%

2017 183.764 8,8% 20,2 -40,2%

2018 155.122 -15,6% 27,9 38,1%

2019 161.126 3,9% 17,7 -36,5%

2020 150.924 -6,3% 12,1 -31,9%

2021 154.983 2,7% 10,8 -10,1%

Tabel 2. Vandforbruget på AUH i perioden 2015-2021
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Figur 5. Vandforbruget på AUH 2015-2021
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Produktivitet og ressourceforbrug

Vandforbruget balanceres

Vandforbruget på AUH går mod et mere ensartet 
niveau år for år. Med fusionen på plads og alle  
medarbejdere under samme tag forventer vi, at 
vandforbruget de kommende år kommer til at ligge 
på niveau med 2021. Kommer der store ændringer 
i vores kliniske aktivitet, vil det afspejle sig i vores 
forbrug af både vand og andre ressourcer. 
Regionen har en målsætning om en reduktion af 
vandforbruget på 105.000 m³ frem mod 2030, 
svarende til 20% af forbruget.   

CO2 -udledningen er reduceret for vandforbruget

Samtidig med en nogenlunde stabilt vandforbrug er 
den CO2-udledning, der er knyttet til vandforbruget, 
faldet ganske markant over de seneste år.  
Vandforbrug udleder CO2, fordi vandet både skal 
pumpes op af jorden og ud til brugerne, bl.a. AUH.
Pumperne bruger elektricitet. 

Når CO2-udledningen falder så markant, samtidig 
med at vandforbruget er stabilt, skyldes det to ting. 
For det første er vandforsyningsselskabet blevet 
mere energieffektive til at pumpe vandet op af jorden 
og ud, hvor det skal bruges. For det andet afspejler 
faldet, at der er mere såkaldt grøn strøm i det dan-
ske elmiks. Mere energi fra sol- og vindkraft betyder 
simpelthen, at elektriciteten der bruges til pumper 
m.m. udleder mindre CO2. 
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Totalt elforbrug 
Total CO2 udledning relateret til 

elforbrug

År Forbrug i MWH Ændring Ton CO2 udledning Ændring  

2015 41.298 0,9% 9.292 -25,1%

2016 42.155 2,1% 11.044 18,9%

2017 40.316 -4,4% 7.821 -29,2%

2018 45.247 12,2% 8.778 12,2%

2019 61.236 35,3% 8.267 -5,8%

2020 57.411 -6,2 7.980 -3,5%

2021 58.327 1,6% 8.691 8,9%

Tabel 3. Elforbruget og dertil hørende CO2-udledning på AUH 2015-2021
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Figur 6. Elforbruget på AUH 2015-2021
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Elforbruget stabiliseres

Efter en stor stigning i forbindelse med fusionen af 
alle AUH’s afdelinger i Skejby har elforbruget været 
stabilt over de seneste to år. Hvis det kliniske aktiv-
itetsniveau er stabilt de kommende år, forventer vi, 
at elforbruget også vil fortsætte på omtrent samme 
niveau som nu.

Regionen har en målsætning om, at der skal gen-
nemføres energibesparende projekter frem mod 
2030, der samlet medfører en energibesparelse på 
48 GWh, hvilket omfatter energibesparelser inden for 
både el- og varmeforbruget.

Stabilt elforbrug gav øget CO2-udledning

Elforbruget steg 1,6 procent fra 2020 til 2021, 
men den meget lille stigning medførte en stigning i 
CO2-udledning på hele 8,9 procent. Det skyldes, at 
CO2-emissionsfaktoren i det danske energimiks steg: 
En mindre andel af strømmen blev produceret på 
vind, sol og andre fornybar energikilder, mens mere 
blev produceret ved afbrænding af fossile brændsler. 
Oversigt over CO2-emissionsfaktorern kan ses på 
www.energinet.dk.
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Totalt varmeforbrug 
Total CO2 udledning relateret til 

varmeforbrug

År Forbrug i MWH Ændring Ton C02 udledning Ændring  

2015 43.312 8,5%

2016 45.376 4,8% 5.400

2017 43.963 -3,1% 1.802 -66,5%

2018 41.443 -5,7% 1.864 3,5%

2019 39.297 -5,2% 1.650 -11,5%

2020 39.666 0,9% 1.665 0,9%

2021 43.544 9,7% 2.003 6,3%

Tabel 4. Varmeforbruget og dertil hørende CO2-udledning på AUH 2015-2021
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Figur 7. Varmeforbruget på AUH 2015-2021
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Produktivitet og ressourceforbrug

Ser vi isoleret på, hvor meget ener-
gi, der er brugt til at varme AUH op 
over de seneste år, er udviklingen lidt 
svingende. Fra 2016 til 2019 opleve-
de vi et lille fald, mens forbruget fra 
2019 til 2021 er steget lidt igen, så vi 
igen ligger på et forbrugsniveau som i 
2017.

Vil man have indblik i hospital-
ets evne til at varme op, er man 
nødt til at tage højde for, hvordan 
udendørstemperaturen ser ud – den 
har nemlig stor indflydelse på, hvor 
meget varme, der er brug for. Når vi 
tager højde for udendørstemperatur, 
kalder vi det for graddagekorrigeret 
varmeforbrug.

Det graddagekorrigerede 
varmeforbrug er mere stabilt

Zoomer vi ind på udviklingen i varme-
forbruget fra 2020 til 2021, er for-
bruget faktisk steget med næsten 10 
procent. Den markante stigning skyl-
des i høj grad, at 2021 var et koldt år. 
Når vi ser på det graddagekorrigerede 
varmeforbrug, forsvinder stigningen 
mellem 2020 og 2021 næsten. Ser vi 
på varmeforbruget over en årrække, 
hvor vi korrigerer for udendørstem-
peraturen, har vi ligget ret stabilt 
over den seneste håndfuld år. For-
ventningen er, at vores graddagekor- 
rigerede varmeforbrug fremover vil 
ligge på omtrent samme niveau som i 
2021.

Regionen har en målsætning om, at 
der skal gennemføres energi- 
besparende projekter frem mod 
2030, der samlet medfører en energi- 
besparelse på 48 GWh, hvilket omfat-
ter energibesparelser inden for både 
el- og varmeforbruget. 

Opvarmning genererer mere CO2 

CO2-udledningen relateret til fjern-
varmeforbruget steg fra 2020 til 2021 
med ca. 10 procent, hvilket dels skyl-
des i stigning i varmeforbruget, men 
også en stigning i CO2-emissions-
faktoren for fjernvarmen. CO2-emis-
sionsfaktoren stiger, når en større 
andel af fjernvarmen produceres ved 
afbrænding af fossile brændsler som 
kul og olie. Skabes varmen i stedet 
ved hjælp af vedvarende energikil-
der som biomasse, sol og overskuds-
varme, falder CO2-emissionsfaktoren. 
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Vi sender mere af vores affald 
til genanvendelse

På AUH sorterer medarbejderne affaldet for at 
sikre, at mest muligt af affaldet går til genanven-
delse, og så lidt som muligt går til nyttiggørelse 
(forbrænding) og deponi. 

AUH og Region Midtjylland har et mål om at redu- 
cere den samlede mængde affald med 30 procent 
i 2030 målt i forhold til 2018. Samme år er det 
vores ambition at genanvende 70 procent af vores 
affald.

Det går den rigtige vej med genanvendelsen af 
affaldet på AUH. Fra 2020 til 2021 steg genanven-
delsen fra 16 til 24 procent. Det skyldes især en 
øget frasortering af papir og pap, samt muligheden 
for at sortere træ og plast fra til genanvendelse.

I tabel 5 fremgår det, hvor store andele af vores 
affald, der bliver til genanvendelse, nyttiggørelse 
og deponi i perioden 2015-2021.

Affald

Produktivitet og ressourceforbrug

År Genanvendelse Nyttiggørelse Deponi

2015 20% 79% 1%

2016 16% 83% 1%

2017 15% 84% 1%

2018 18% 81% 1%

2019 25% 74% 1%

2020 16% 83 % 1%

2021 24% 76% 2%

Tabel 5. Udvikling i procentdele af affald til genanvendelse, 
nyttiggørelse og deponi
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År
Mængde

i ton
Ændring

2015 3.260 -7,4%

2016 3.115 -4,5%

2017 3.227 3,6%

2018 3.535 9,5%

2019 4.551 28,8%

2020 3.404 -25,2%

2021 3.871 13,7%

Total affaldsmængde

År
Mængde i 

ton
Ændring

2015 302 -15,6%

2016 309 2,5%

2017 295 -4,7%

2018 350 18,6%

2019 690 97,1%

2020 419 -39,2%

2021 714 70,3%

Papir / Pap 

Tabel 6. Total mængde affald fra AUH og procentvis ændring i 2015-2021
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Figur 9. Total affaldsmængde fra AUH 2015-2021

Total affaldsmængde

Produktivitet og ressourceforbrug

Den totale affaldsmængde stiger

På AUH producerer vi hver dag i gen-
nemsnit mere end 10 tons affald. 
Den samlede mængde affald, som 
blandt andet består af dagrenovation, 
pap/papir, stort brændbart og kli-
nisk risikoaffald, steg fra 3.400 tons 
i 2020 til 3.900 tons i 2021. Det er 
en stigning på 14 procent. Stignin-
gen skyldes primært, at der er pro-
duceret mere stort brændbart affald 
samt pap/papir, der dog sorteres fra 
til genanvendelse.

Stigningen i stort brændbart skyldes 
bl.a. oprydninger på hospitalet, og 
mange træpaller gik i stort brænd-
bart. Stigningen i pap/papir skyldes 
fokus på bedre frasortering af pap/
papir, udrulning af grønne papir-
containere på hele AUH, der gør det 
nemmere at indsamle papir, samt 
flere papkasser til varer i forbindelse 
med indkøringen af DKI-lageret.

Den markante stigning i den totale 
affaldsmængde i 2019 skyldes, at vi 
gennemførte en stor del af sammen-
flytningen det år. Oprydning, forbere-
delser og tilpasning til de nye byg-
ninger medførte en ekstraordinært 
stor affaldsmængde.

På nuværende tidspunkt er vores 
samlede affaldsmængde 10 procent 
højere, end den var i 2018. Der ligger 
derfor en stor opgave foran os for at 
indfri målsætningen om at reducere 
affaldsmængden med 30 procent i 
2030 målt i forhold til 2018.

Overordnet set skal der arbejdes 
med at lave en afkobling mellem 
mængden af affald og aktivitetsniv-
eauet (antal operationer, sengedage, 
ambulante besøg m.fl.), således at 
en stigning i aktivitetsniveauet ikke 
medfører en tilsvarende stigning i af-
faldsmængden. 

Der er derfor meget fokus på at und-
gå at der frembringes affald, da det 
bedste affald er det vi ikke frembring-
er. Der ses på arbejdsprocedurer, 
vaner, adfærd, designs m.m. der giv-
er anledning til unødigt forbrug eller 
spild, hvilket også kan munde ud i 
økonomiske fordele ved fx reduceret 
indkøb
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År
Mængde

i ton
Ændring

2015 3.260 -7,4%

2016 3.115 -4,5%

2017 3.227 3,6%

2018 3.535 9,5%

2019 4.551 28,8%

2020 3.404 -25,2%

2021 3.871 13,7%

Total affaldsmængde

År
Mængde i 

ton
Ændring

2015 302 -15,6%

2016 309 2,5%

2017 295 -4,7%

2018 350 18,6%

2019 690 97,1%

2020 419 -39,2%

2021 714 70,3%

Papir / Pap 

Tabel 6. Mængde pap/papir fra AUH og %-vis ændring i 2015-2021
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Produktivitet og ressourceforbrug

Mængden af pap og papir til genanvendelse 
er steget 70 procent 

Fra 2020 til 2021 steg mængden af frasorteret 
papir og pap fra 419 til 714 tons. Det er en stig-
ning på hele 70 procent. Stigningen skyldes blandt 
andet et øget fokus på sortering af papir og pap, 
samt udrulning af grønne affaldsbeholdere, der 
gør det lettere at frasortere papir. Oprydning af 
flyttekasser efter udflytningen til Skejby og an-
vendelse af papkasser til varer i forbindelse med 
indkøringen af det regionale fælleslager har også 
øget mængden af pap. Det forventes, at mængden 
af papkasser til varer vil falde, når indkøringen er 
gennemført. 

I tabel 6 og graf 10 ses mængden af pap og papir 
i perioden 2015-2021. Den store stigning i 2019 
skyldes udflytningen til Skejby, herunder opryd-
ning i arkiver m.m., hvorefter mængden falder 
tilbage til et mere normalt niveau i 2020.

I 2021 stiger mængden af pap/papir igen, hvilket 
bl.a. skyldes øget fokus på sortering af pap/pa-
pir, udrulning af grønne spande til papir samt flere 
papkasser til varer i forbindelse med indkøringen 
af det nye DKI-lager.
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Klinisk risikoaffald

År
Mængde i 

ton
Ændring

2015 2.272 -2,4%

2016 2.176 -4,2%

2017 2.184 0,3%

2018 2.224 1,8%

2019 2.317 4,2%

2020 2.297 0,9%

2021 2.304 0,3%

Dagrenovation

År
Mængde i 

ton
Ændring

2015 276 -2,8%

2016 266 -3,7%

2017 269 1,1%

2018 278 3,4%

2019 297 6,9%

2020 262 -12,0%

2021 234 -10,1%

Klinisk risikoaffald

År
Mængde i 

ton
Ændring

2015 2.272 -2,4%

2016 2.176 -4,2%

2017 2.184 0,3%

2018 2.224 1,8%

2019 2.317 4,2%

2020 2.297 0,9%

2021 2.304 0,3%

Dagrenovation

År
Mængde i 

ton
Ændring

2015 276 -2,8%

2016 266 -3,7%

2017 269 1,1%

2018 278 3,4%

2019 297 6,9%

2020 262 -12,0%

2021 234 -10,1%

Tabel 8. Mængde klinisk risikoaffald fra 
AUH og procentvis ændring i 2015-2021

I 2019-2021 indgår affald fra AUH Psykiatrien, 
idet der er tale om en fælles affaldshåndtering
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Tabel 7. Mængde dagrenovation fra 
AUH og procentvis ændring i 2015-2021

I 2019-2021 indgår affald fra AUH Psykiatrien, 
idet der er tale om en fælles affaldshåndtering

Produktivitet og ressourceforbrug

Mængden af dagrenovation er 
meget stabil

Mængden af dagrenovation i 2021 
på samme niveau som i 2020. 
I tabel 7 og graf 11 ses mængden 
af dagrenovation i perioden 
2015-2021, som ligger ret stabilt i 
hele perioden.

Mængden af klinisk risikoaffald 
falder med 10%

Den seneste år har vi reduceret 
mængden af klinisk risikoaffald med 
cirka 10 procent. Faldet dækker 
blandt andet over færre operationer, 
men i høj grad også, at medarbej- 
derne på AUH er blevet endnu bedre 
til kun at fylde klinisk risikoaffald i de 
særlige spande til den slags affald. 
Det er en vigtig indsats, for klinisk 
risikoaffald koster cirka 5 gange så 
meget at bortskaffe som dagrenova-
tion, og det forurener mere at bort-
skaffe. 
Faldet de seneste år kan 
skyldes øget fokus på kor- 
rekt sortering af klinisk 
risikoaffald. 
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På AUH har vi en ambition om hele 
tiden at bevæge os i en mere bære-
dygtig retning. Til daglig er arbejdet 
med bæredygtighed forankret hos 
vores miljøteam, der er med til at ud-
vikle, implementere og måle på pro-
jekter og tiltag på AUH, der fremmer 
bæredygtighed. Det kan eksempelvis 
ske ved at reducere forbruget af pro-
dukter og varer, ved at styrke sor- 
teringen af affald i forskellige frak-
tioner og øge genanvendelsen af 
vores affald. 

“Det bedste affald er det  
vi ikke frembringer”

Indsatsen for at styrke hospitalets 
bæredygtighed sker i tæt samarbejde 
med blandt andet bæredygtigheds- 
konsulenter ved regionens andre

hospitaler, relevante AUH-afdelinger, 
Indkøb og Medicoteknik, MidtTrans-
port og midtVask. Miljøteamet arbe-
jder i regi af Center for Bæredygtige 
Hospitaler, som er placeret i Randers.

Medarbejderne på AUH er meget in-
teresserede i at fremme bæredyg-
tigheden på hospitalet. Det er ofte 
medarbejderne ude på afdelingerne, 
der får øje på potentielle forbedringer 
eller får gode ideer til bæredygtige 
initiativer. For at sikre god implemen-
tering af bæredygtige projekter og en 
kort vej fra idé til handling, har hver 
afdeling på AUH en miljøkontaktper-
son. Hospitalet har også en samlet 
styregruppe for FN’s verdensmål og 
bæredygtighed, der holder øje med, 
at vi konstant bevæger os i den 
rigtige retning.

Sådan er arbejdet med 
bæredygtighed organiseret Thomas Dejbjerg Pedersen

Miljøkoordinator

E-mail: thpeer@rm.dk

Har du spørgsmål eller ønske om at vide 
mere om bæredygtighedsindsatsen?

Så er du meget velkommen til at kontakte 
miljøteamet på AUH. 

Karin Nedergaard Jacobsen

Bæredygtighedskonsulent

E-mail: karijaco@rm.dk

Lars Bo Østergaard

Miljøkoordinator

E-mail: labhns@rm.dk

Funktionspostkasse:

E-mail: auh.miljoe@rm.dk


