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Resumé  
Rapporten præsenterer Region Nordjyllands samlede klima- og miljøregnskab. 
Rapporten er inddelt i to overordnede dele: Regionens klimaregnskab (sektion 1-4 
og 7-9), samt Regionens miljøregnskab (sektion 6). 

Klimaregnskabet har til formål at skabe overblik over samtlige kilder til klimapå-
virkning fra Regionens aktiviteter – også kaldet et klimafodaftryk. Helt konkret op-
gør klimafodaftrykket Regionens udledning af drivhusgasser, og skal derved 
hjælpe med at udpege indsatsområder til Regionens klimastrategi. Klimaregnska-
bet rapporterer for årene 2012 til 2017. Det første klimaregnskab blev udarbejdet 
for årene 2007- 2010, og er sidenhen opdateret årligt. Klimaregnskabet er udar-
bejdet af NIRAS A/S (www.NIRAS.dk). Siden 2015 er Regionens indsamlede af-
faldsmængde endvidere medtaget i det årlige klimaregnskab (sektion 5). 

Klimafodaftrykket for Region Nordjylland inkluderer både den direkte og indirekte 
udledning jf. drivhusgasprotokollen. Direkte udledninger er relateret til forbruget 
af brændsler i regionens eget udstyr og køretøjer (scope 1), hvor indirekte udled-
ninger er associeret med fremstilling af indkøbt kollektiv energi (scope 2) og frem-
stilling af indkøbte varer og services (scope 3) jf. den Internationale Drivhusgas 
Protokol1. 

Klimafodaftrykket er afgrænset til Regionen som virksomhed, dvs. der redegøres 
for den udledning som Regionens aktiviteter giver anledning til. Der angives et 
samlet resultat, samt resultatet fordelt på syv driftsenheder som angivet nedenfor 
i Figur 0.1. 

 

Figur 0.1 Region Nordjyllands klimaregnskab udgøres af syv driftsenheder: Administration, Syge-
husapotek, Øvrig sundhed, Psykiatri, Specialsektor, Aalborg universitetshospital og Regionshospital 
Nordjylland 

Mens Regionens drift og tilhørende udledninger er sammenlignelig fra år til år, va-
rierer antallet og størrelsen af bygge- og anlægsaktiviteter fra år til år. Anlægs-
regnskabet er dermed separeret fra driftsregnskaber. For detaljering af klimafod-
aftrykket for Regionens anlægsregnskaber se sektion 4. 

                                                 

1 Link til Drivhusgasprotokollen: http://www.ghgprotocol.org/corporate-standard 

 

 

http://www.niras.dk/
http://www.ghgprotocol.org/corporate-standard
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For hver af driftsenhed opdeles udledningen på seks områder; Bygninger og area-
ler, Forplejning, Patientartikler, Service og administration, Transport samt Udstyr. 
For Øvrig sundhed medtages et syvende område kaldet Øvrig sundhed – eksterne 
ydelser jf. Figur 0.2. 

 

Figur 0.2 For alle driftsenheder opdeles udledningen på områder: Bygninger og arealer, Forplej-
ning, Patientartikler, Service og administration, Transport, Udstyr og Øvrig sundhed (sidstnævnte 
kun for driftsenheden Øvrig sundhed) 

Som del i Regionens klimastrategi er indgået en aftale med Dansk Naturfrednings-
forening (DN), hvori Regionen skal reducere udledningen med 2 % pr. år sammen-
lignet med 2014. Opgørelsen omfatter udledningen fra energiforbrug i bygninger 
og en del af Regionens transport. Der er metodiske forskelle i de to opgørelser (jf. 
DN’s retningslinjer2), hvilket betyder, at Regionens klimafodaftryk ikke er direkte 
sammenlignelig med opgørelsen til DN.  

I det følgende præsenteres en kort sammenfatning af Regionens samlede klima-
regnskab samt DN-opgørelsen for 2017. 

Resultater – klimaregnskab 
Samlet set stiger det totale klimafodaftryk for Region Nordjylland fra ca. 181.000 
ton CO2 i 2016 til 224.000 ton CO2 i 2017, svarende til en stigning på ca. 24 % jf. 
Tabel 0.1. I samme periode steg indkøbsvolumen i DKK med 8 %. 

  

                                                 

2 Link til DN klima: http://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/ 
 

http://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/
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Fra 2016 til 2017 falder klimafodaftrykket for følgende driftsenheder: Administrati-
onen, Sygehusapoteket og Øvrig sundhed. I samme periode stiger klimapåvirknin-
gen fra Psykiatrien, Specialsektoren, Aalborg Universitetshospital (AAUH) og Regi-
onshospital Nordjylland (RHN).  

Region Nordjylland samlet  
(ton CO2) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Administrationen 8.849 7.963 9.861 9.316 12.473 11.464 

Sygehusapoteket 2.000 1.979 2.040 1.675 1.691 1.317 

Øvrig sundhed  60.355 68.917 52.883 54.172 54.801 42.078 

Psykiatrien  10.790 12.008 10.444 10.258 10.778 11.708 

Specialsektoren 9.046 10.286 8.370 9.203 8.211 11.213 

Aalborg Universitetshospital 71.598 71.242 70.721 66.551 70.725 118.032 

Regionshospital Nordjylland 24.187 24.802 23.414 20.916 22.403 28.042 

Total 186.824 197.199 177.733 172.202 181.082 223.854 

Tabel 0.1 Region Nordjyllands klimafodaftryk i absolutte tal (ton CO2) fordelt på driftsenheder 

Som det fremgår af Tabel 0.1, stiger Regionens klimafodaftryk primært pga. en 
stigning for AAUH på ca. 47.000 ton CO2 og for RHN på næsten 5.600 ton CO2.  

For begge driftsenheder forekommer den primære stigning indenfor området Pati-
entartikler. Patientartikler dækker over de produkter og ydelser, som er direkte re-
lateret til patienten. Dette er bl.a. medicin, lægelige artikler, medicinske luftarter, 
testmaterialer og kemikalier, proteser, hjælpemidler, implantater, personlige hygi-
ejnemidler, beskæftigelsesmaterialer og aktiviteter. 

Region Nordjylland samlet (ton 
CO2) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bygninger og arealer 43.401 45.003 39.281 34.586 37.786 31.899 

Forplejning 19.670 19.267 20.290 19.688 18.393 15.630 

Patientartikler 20.896 22.921 22.750 22.332 25.173 88.234 

Service og administration 23.553 27.553 19.636 20.167 22.918 31.216 

Transport 17.912 21.655 20.500 18.772 18.968 20.093 

Udstyr 16.993 14.635 11.004 14.114 13.808 20.638 

Øvrig sundhed  42.967 44.470 42.437 40.453 42.395 16.144 

Total 185.393 195.506 175.899 170.113 179.441 223.854 

Tabel 0.2 Region Nordjyllands klimafodaftryk i absolutte tal (ton CO2) fordelt på områder 

Stigningen i indkøbsvolumen for Patientartikler fra 2016 til 2017 modsvarer ikke til 
stigning i klimapåvirkningen, og stigningen er primært et resultat af, at databasen 
bag klimaregnskabet er blevet opdateret, som beskrevet i metodeafsnittet (sektion 
8.3). Opdateringen har bevirket en stigning i emissionsfaktorerne for Patientartik-
ler, hvilket dermed er den primære årsag til at klimapåvirkningen øges.  

Den nye database er mere tidsvarende og repræsentativ grundet højere detalje-
ring og bedre datagrundlag, og det er derfor forventet at Regionens klimafodaftryk 
ville stige ved opdateringen. Den opdaterede database påvirker ikke resultaterne 
vedr. DN, da der følges en anden metodik. 

 Klimafodaftrykket falder 
for tre ud af syv driftsen-
heder, mens det samlede 
klimafodaftryk stiger fra 
2016 til 2017. 

 Den primære stigning i kli-
mafodaftrykket sker på 
området Patientartikler, da 
databasen bag klimaregn-
skabet er blevet aktualise-
ret 
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I Figur 0.3 er Regionens CO2-udledning i 2017 opdelt i scopes jf. Drivhus Protokol-
len. De tre scopes giver en indikation af Regionens kontrol over klimapåvirkningen, 
hvor scope 1 er udledninger fra Regionens eget maskinel, og altså der hvor Regio-
nen har størst kontrol. Figuren viser at kun 1 % af Regionens samlede klimafodaf-
tryk stammer fra forbruget af brændsler i Regionens eget udstyr og køretøjer 
(scope 1). Ca. 10 % af klimafodaftrykket stammer fra Regionens forbrug af kollek-
tiv energi (scope 2). De resterne 89 % af Regionens klimafodaftryk stammer fra 
fremstillingen af indkøbte varer og services (scope 3). Dette viser vigtigheden i at 
arbejde med klimarelaterede krav i indkøb. 

 

Figur 0.3 CO2-udledningen fordelt på scope 1, 2 og 3 

 Opgørelsen af Regionens 
CO2-udledning i scopes vi-
ser vigtigheden i at med-
tage scope 3, da det er 
her den største andel af 
klimafodaftrykket fore-
kommer. 



 

 

Klima- og miljøregnskab  Region Nordjylland 2017  www.niras.dk 

8 

Detaljering af scope 3 – Klimapåvirkningen ved fremstilling af indkøbte 
varer og tjenester 
Detaljeres Regionens udledninger relateret til indkøb af varer og services (scope 3) 
på indkøbskategorier, kan der dannes en top-3 over de indkøbskategorier, der bi-
drager med den største klimapåvirkning for hver driftsenhed jf. Tabel 0.3. 

Driftsenhed Top-3 indkøbskategorier 

Administrationen • Personalegoder 
• Forplejning 
• Administrative aktiviteter 

Sygehusapoteket • Teknisk udstyr 
• Div. transport 
• Vask og rens 

Øvrig sundhed • Somatik 
• Medicinsk udstyr/apparater 
• Leasing 

Psykiatrien • Forplejning 
• Medicin 
• IT-udstyr 

Specialsektoren • Møbler/inventar 
• Forplejning 
• Bygning, vedligehold 

AAUH • Udstyr/apparater 
• Medicin 
• Testmaterialer 

/Kemikalier 

RHN • Udstyr/apparater 
• Testmaterialer 

/Kemikalier 
• Medicin 

Tabel 0.3 Indkøbskategorier (Top-3) der bidrager med den største klimapåvirkning for de syv admi-
nistrative enheder I 2017. 

• For de to hospitaler (RHN og AAUH) forekommer den største klimapåvirkning 
fra indkøb af Medicinsk udstyr/apparater, Medicin, Medicinske luftarter og Test-
materialer/Kemikalier. 
 

• For Øvrig sundhed opstår den største CO2-udledning fra Somatik, indkøb af 
Medicinsk udstyr/apparater og Leasing. 
 

• I Psykiatrien udgør indkøb af Forplejning, Medicin og IT-udstyr den største kli-
mapåvirkning. 
 

• For Specialsektoren forekommer den største klimapåvirkning fra indkøb af 
Møbler og inventar, Forplejning og fra Bygningsvedligeholdelse. 
 

• I Administrationen opstår den største CO2-udledning fra Forplejning, diæter og re-
præsentation, Administrative aktiviteter samt vedligehold af bygninger. 
 

• På Sygehusapoteket udgør indkøb af Teknisk udstyr, Div. transportudgifter og 
Vask og rens den største klimapåvirkning. 



 

 

Klima- og miljøregnskab  Region Nordjylland 2017  www.niras.dk 

9 

 
I driftsenhedernes selvstændige klimaregnskaber er de største indkøbskategorier 
yderligere detaljeret og udvidet til en top-10. Dette giver Regionen mulighed for 
strategisk planlægning af indsatsområder, ift. at nedsætte udledningen fra indkøb 
af varer og services gennem krav til klimavenlige indkøb. 

Resultater – CO2 opgørelse til DN 
Den udledning der afrapporteres til DN udgør 14 % af Regionens samlede klima-
fodaftryk i 2017. Dog omfatter opgørelsen nogle af de områder, som RN har størst 
mulighed for at påvirke, dvs. energiforbrug i bygninger og udledning fra transport-
området. Tabel 0.4 viser den totale CO2-udledning for 2015 til 2017 jf. DN’s ret-
ningslinjer, samt for baseline-året 2014. 

Det ses, at udledningen stiger med 3 % fra 2016 til 2017, men da udledningen 
samlet set falder med 8 % fra baseline-året 2014 til 2017, opnår Regionen en re-
duktion i udledningen på mere end 2 % pr. år, hvilket samlet set overstiger de 2 
% Regionen har forpligtet sig til at nedsætte udledningen med. 

DN-rapportering (ton CO2) 2014 2015 2016 2017 Ændring 
2016-2017 

Ændring 
2014-2017 

Energiforbrug i bygninger samlet 32.503 30.959 28.652 29.753 4% -8% 

Administrationen 1.135 1.357 1.047 1.080 3% -5% 

Specialsektoren 3.601 3.247 1.787 2.054 15% -43% 

Psykiatri 3.046 2.751 2.990 4.578 53% 50% 

Aalborg Universitetshospital 16.483 15.585 14.778 14.465 -2% -12% 

Regionshospitalet Nordjylland 7.559 7.444 7.326 6.899 -6% -9% 

Sygehus Apotek 679 575 725 677 -7% 0% 

Transport (brændsler) i alt 1.887 1.995 1.900 1.489 -22% -21% 

Brændsel, egne og leasede køretøjer 803 914 835 669 -20% -17% 

Brændsel, medarbejdernes køretøjer 1.084 1.081 1.065 820 -23% -24% 

Kollektiv transport i alt  1.090 869 936 1.280 37% 17% 

Fly 1.090 869 936 1.280 37% 17% 

I alt for Region Nordjylland  35.480 33.823 31.488 32.522 3%  -8%  

Udledning ved årlig 2 % reduktion 35.480 34.771 34.075 33.394     

Tabel 0.4 Rapportering af CO2-udledning til Danmarks Naturfredningsforening: Udledning fra energi 
og transport opgives i absolutte tal med 2014 som baseline-år. Energiforbrug er graddagskorrigeret 
og udledningsfaktoren fastholdes på 2014-niveau, hvilket er i tråd med DN’s retningslinjer. 

Sammenholdt med det samlede klimafodaftryk dækker ovenstående en mindre an-
del af den samlede udledning forårsaget af RNs aktiviteter. Det relative forhold 
mellem den afrapporterede DN-udledning og det samlede klimafodaftryk er illu-
streret i nedenstående figur. 
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Figur 0.4 Sammenhæng mellem det fulde klimafodaftryk (hele lagkage-diagrammet) og de detalje-
rede områder til DN (de fragmenterede stykker). Som det ses, udgør DN-rapportering ca. 14 % af 
den udledningen fra det samlede klimafodaftryk. 

Miljøregnskabet for hospitalerne under Aalborg Universitetshospital (AAUH) og 
Regionshospital Nordjylland (RHN) har til formål at skabe overblik over udviklingen 
i forbrug af vand samt miljøpåvirkningen fra spildevandsafledning, herunder afled-
ningen af kemikalier og lægemidler. Dette er det tredje miljøregnskab, hvor de to 
foregående dækkede henholdsvis perioden 2011-20153 og 2012-20164. I det føl-
gende præsenteres en kort sammenfatning af Regionens miljøregnskab opdateret 
for 2017. Miljøregnskabet er udarbejdet af DHI (www.DHIgroup.com). 
 
Resultater – miljøregnskab 
Opgørelsen af vandforbrug er udført for en 5-årig periode 2013-2017 for hvert af 
hospitalerne i Region Nordjylland. Generelt set er der sket en reduktion i vandfor-
bruget fra 2013 til 2017 på de hospitaler, som hører under både AAUH og RHN. 
Vandforbruget pr. sengedag er ca. 30 % lavere for AAUH sammenlignet med RHN. 
Nedlæggelser og omorganisering af hospitaler under RHN har i årene frem til 2016 
påvirket opgørelserne. Antallet af senge samt typen af specialer på de enkelte 
hospitaler influerer på vandforbruget. 

De samlede mængder af A- og B-stoffer indeholdt i forbrugte kemikalier er op-
gjort, og koncentrationerne af B-stoffer udledt med spildevandet til vandmiljøet er 
beregnet. De seneste data for kemikalieforbruget er fra 2017. Opgørelserne for 
kemikalieforbruget og opdelingen i A- og B-stoffer for 2015 og 2016 var præget af 
en ændret kategorisering af rengøringsmidler, hvilket prægede udviklingen i for-
bruget af både A- og B-stoffer fra 2015 til 2017. Set over de tre år var forbruget af 

                                                 

3 Region Nordjylland, Klima- og miljøregnskab 2016. Udarbejdet af NIRAS og DHI maj 2017 
4 Region Nordjylland, Klimaregnskab 2011-2015. Udarbejdet af NIRAS 2016 
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A-stoffer størst i 2016, og i alle tre år bestod hovedparten af A-stoffer af natrium-
hypochlorit til desinfektion af terapibassiner. Stigningen i forbruget af B-stoffer fra 
2016 til 2017 var relateret til bestemte opvaskemidler (anvendt på AAUH Syd og 
RHN Thisted). 

For lægemiddelstoffer er der på nuværende tidspunkt (marts 2018) forbrugsdata 
til rådighed fra 2012 og til og med 2015. De samlede mængder af A- og B-stoffer i 
forbrugte lægemiddelstoffer er opgjort, og nye lægemiddelstoffer taget i brug på 
de enkelte hospitaler i 2015 er identificeret. I det omfang der er data til rådighed 
er de nye lægemiddelstoffer risikovurderet. 

Det samlede forbrug på hospitalerne af lægemidler kategoriseret som A-stoffer 
faldt fra 2014 til 2015, mens det samlede forbrug af B-stoffer har været svagt fal-
dende fra 2013 til 2015. Antallet af miljøkritiske lægemiddelstoffer har i opgørel-
sesårene ligget nogenlunde stabilt på omkring 150. 

På syv af Regionens hospitaler blev der i 2017 gennemført online målinger af pH 
og temperatur i spildevandet samt udtaget prøver til analyse. På seks af hospita-
lerne måltes kortvarigt pH-værdier over eller under kravværdierne. Derudover 
blev der på enkelte hospitaler i det udledte spildevand målt koncentrationer af 
olie/fedt, LAS og DEHP over tilslutningstilladelsernes kravværdier. 

I Region Nordjylland blev der i 2016-17 gennemført en række undersøgelser for 
resistente bakterier på AAUH Syd, RHN Hjørring og RHN Thisted. Undersøgelsens 
resultater indikerer, at hospitalerne er væsentlige kilder til forekomsten af ESBL- 
og CPE-resistente bakterier i tilløb til renseanlæggene. Denne konklusion baseres 
på, at andelen af ESBL-resistente E. coli i spildevandet fra hospitalerne var meget 
høj på visse dage (60-100%), og at 85-88% af forbruget af antibiotika, som selek-
terer for ESBL, anvendes til indlagte patienter på hospitalerne. 
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1 Baggrund og formål 

1.1 Ordliste 
 

Betydningsliste og liste over forkortelser - klimaregnskab 

AAUH Aalborg Universitetshospital 

CDP 
Carbon Disclosure Project. Som en af få offentlige virksomhe-
der indrapporterer Regionen CO2-udledning til CDP, som er et 
internationalt CO2-indrapporteringsorgan. 

DN Danmarks Naturfredningsforening 

EXIOBASE 

NIRAS beregner RNs klimafodaftryk ud fra et livscyklusper-
spektiv, hvor indkøbsdata kobles med livscyklusdatabasen 
EXIOBASE v3. Databasen kombinerer økonomiske Input-Out-
put-tabeller (IO-tabeller) med detaljerede udledningsopgørel-
ser, der alt i alt udgør 164 Input-Output-processer (IO-proces-
ser).  

Drivhusgasser, CO2e, 
CO2 

Klimapåvirkningen analyseres i henhold til IPCC’s5 karakterise-
ringsfaktorer og angives i CO2e (CO2 ækvivalenter). Øvrige 
indbefattede drivhusgasser (f.eks. CH4, N2O, NO) omregnes til 
den mængde CO2, som ville medføre samme drivhuseffekt 
over en periode på 100 år. Hvor der i denne rapport er angivet 
CO2, menes altid CO2e, med mindre andet er angivet.  

IO-tabel 

Input-Output tabel: Nationaløkonomisk tabel, der angiver han-
del mellem sektorer i Danmark og import og eksport. I 
EXIOBASE er IO-tabellen udvidet med miljøpåvirkninger (fx 
CO2-udledning) forbundet med de økonomiske transaktioner. 

IO-proces 

Input-Out proces udgør detaljerede udledningsopgørelser for 
164 produktkategorier i EXIOBASE-databasen, der matches 
med RN’s indkøbsposter. IO-processerne udgør fx transport-
midler, maskiner, kontorartikler og fødevarer.  
 
Da databasen er baseret på økonomiske IO-tabeller inkluderes 
den opstrøms værdikæde – dvs., når klimapåvirkningen ved 
fremstilling af 1 kg jomfruligt materiale vurderes, medregnes 
miljøpåvirkninger helt tilbage til udvindingen eller dyrkningen 
af materialet. 

Klimafodaftryk/ 
klimaregnskab 

Klimafodaftryk (klimaregnskab) er en betegnelse for den sam-
lede udledning af drivhusgasser forårsaget af en persons, en 
virksomheds eller et samfunds aktiviteter. Klimafodaftrykket 
inkluderer således direkte og indirekte udledninger. F.eks. har 
Danmark som samfund en række indirekte udledninger i ud-
landet, fordi vi efterspørger udenlandske varer. 

Miljøforstærket  
Input-Output tabel 

Input-Output tabel hvor en række miljøpåvirkninger, herunder 
drivhusgasudledninger, er koblet på.  

RHN Regionshospital Nordjylland 

RN Region Nordjylland 

                                                 

5 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), grundlagt af UN til at vurdere globale klima-
forandringer: http://www.ipcc.ch/ 
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Scope 1-udledning 

Direkte udledninger er f.eks. afbrænding af benzin i egne biler, 
naturgas i eget fyr eller udslip af metan fra eget dyrehold.  De 
kaldes direkte udledninger, når en virksomhed har ejerskabet 
over de anlæg, køretøjer eller dyr, der forårsager udslippet.  

Scope 2-udledning 

Udledninger fra el- og fjernvarmeproduktion der finder sted, 
fordi virksomheder efterspørger energi. De kaldes indirekte 
udledninger, hvis virksomheden ikke ejer produktionsanlæg-
get, som eksempelvis et kulkraftværk.       

Scope 3-udledning Indirekte fra øvrigt forbrug af varer og services. 

 
  



 

 

Klima- og miljøregnskab  Region Nordjylland 2017  www.niras.dk 

14 

1.2 Baggrund og formål 
Region Nordjylland (RN) vedtog en klimahandlingsplan gældende fra 2016. Klima-
handlingsplanen fastsætter retningen for Regionens kommende klimaindsatser, og 
omfatter udledningen fra scope 1, 2 og 3. Med udgangspunkt i resultaterne fra 
nærværende rapport, udpeges væsentlige klimaindsatser og klimamålsætninger, 
og dertil knyttede projekttiltag. 

RN har som den første region i Danmark indgået en klimaaftale med Danmarks 
Naturfredningsforening (DN), hvori Regionen skal reducere udledningen med 2 % 
pr. år. Denne rapport fungerer ligeledes som afrapportering for 2017. Rapporterin-
gen til DN præsenteres i sektion 3. 

Regionen rapporterer endvidere til Carbon Disclosure Project6 (CDP). CDP er en 
non-profit organisation, som siden år 2000 har indsamlet klimaregnskaber fra ver-
dens største virksomheder. CDP rapporterne er således et værktøj, der anvendes 
til at vurdere, om virksomheder udgør en god, langsigtet investering for potentielle 
investorer. Regionen er en af få offentlige virksomheder, som afrapporterer til 
CDP. Afrapporteringen åbner endvidere mulighed for at deltage i CDPs supply 
chain program, hvor RN gennem et internationalt anderkendt og ensartet spørge-
skema, kan efterspørge klimainformation fra de største leverandører.  

Formålet med klimaregnskabet er at skabe overblik over samtlige kilder til klima-
påvirkning fra Regionens aktiviteter – dvs. Regionens klimafodaftryk, for at foku-
sere den vedtagne klimahandlingsplan. Klimafodaftrykket er afgrænset til Regio-
nen som virksomhed, dvs. der redegøres for den udledning som Regionens aktivi-
tet giver anledning til. I den forbindelse vil klimaregnskabet hjælpe Regionen med 
at identificere de områder, hvor der med fordel kan reduceres i udledningen og 
derigennem nedbring Regionens klimafodaftryk. 

Klimafodaftrykket for Region Nordjylland inkluderer både den direkte og indirekte 
udledning jf. drivhusgasprotokollen. Direkte udledninger er relateret til forbruget 
af brændsler i regionens eget udstyr og køretøjer (scope 1), hvor indirekte udled-
ninger er associeret med indkøb af kollektiv energi (scope 2) og indkøb af varer og 
services (scope 3) jf. den Internationale Drivhusgas Protokol7. 

                                                 

6 Link til CDP: 6 https://www.cdproject.net 
 
7 Link til Drivhusgasprotokollen: http://www.ghgprotocol.org/corporate-standard 

https://www.cdproject.net/
http://www.ghgprotocol.org/corporate-standard
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Figur 1.1 Klimaregnskabet for RN inkluderer scope 1-, 2- og 3-udledninger, og dækker dermed 
både direkte og indirekte udledninger af drivhusgasser 

Regionens klimaregnskab består reelt set af syv forskellige driftsregnskaber og to 
forskellige anlægsregnskaber for årene 2012 – 2017. 

Udover at præsentere udledningen fordelt på områder for hver driftsenhed, er ud-
ledningen for hver driftsenhed beregnet i forhold til relevante nøgletal, herunder 
CO2/ansat, CO2/opvarmet areal etc., hvilket muliggør at benchmarke klimapåvirk-
ningen år for år, korrigeret for produktionsændringer.  
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2 Klimaresultater for drift 
Klimafodaftrykket er afgrænset til Regionen som virksomhed, dvs. der redegøres 
for den udledning som Regionens aktiviteter giver anledning til. Der angives et 
samlet resultat, samt resultatet fordelt på syv driftsenheder: Administration, Syge-
husapotek, Øvrig sundhed, Psykiatri, Specialsektor, Aalborg Universitetshospital og 
Regionshospital Nordjylland. Driftsenhederne er illustreret i figuren nedenfor. 

 

Figur 2.1 Region Nordjyllands klimaregnskab udgøres af syv driftsenheder: Administration, Syge-
husapotek, Øvrig sundhed, Psykiatri, Specialsektor, Aalborg universitetshospital og Regionshospital 
Nordjylland 

Driftsregnskaberne hjælper til at få et billede af det generelle fodaftryk som følge 
af Regionens daglige virke. Der ses bort fra ekstraordinære udgifter til eksempelvis 
byggerier og indkøb af dyrt specialudstyr, som i stedet inddrages via anlægsregn-
skaberne. For hver driftsenhed opdeles udledningen endvidere i fem til seks områ-
der: Bygninger og arealer, Forplejning, Patientartikler, Service og administration, 
Transport, Udstyr og Øvrig sundhed-eksterne ydelser (sidstnævnte område er kun 
gældende for driftsenheden Øvrig sundhed). 

 

 

Figur 2.2 For alle driftsenheder opdeles udledningen på områder: Bygninger og arealer, Forplej-
ning, Patientartikler, Service og administration, Transport, Udstyr og Øvrig sundhed. 

I det følgende beskrives, hvad de enkelte områder dækker over. 
 
Bygninger og arealer 
Bygninger og arealer dækker over energiforbrug i bygningerne (el, vand, fjern-
varme, olie og gas), vedligehold af bygninger i form af renoveringsmaterialer og 
håndværkerudgifter, vedligehold af bygningsinstallationer, vedligehold af arealer, 
leje af lokaler samt forsikringer relateret til bygninger.  
 
Forplejning 
Forplejning dækker over indkøb og produktion af kost, køb af catering og repræ-
sentation ved møder. 
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Patientartikler 
Patientartikler dækker over de produkter og ydelser, som er direkte relateret til 
patienten – typisk engangsartikler. Dette er bl.a. medicin, lægelige artikler, medi-
cinske luftarter, testmaterialer og kemikalier, proteser, hjælpemidler, implantater, 
personlige hygiejnemidler, beskæftigelsesmaterialer og aktiviteter. 
 
Service og administration 
Service og administration dækker over alt relateret til drift og service. Her ligger 
bl.a. linned og beklædning, som er en stor udgift på hospitalerne, og kontorartikler 
o. lign. som bruges i administrationen, men derudover dækker kategorien primært 
over køb af services som rengøring, vask og rensning, diagnostiske analyser og 
undersøgelser, vagt, konsulentbistand, tolkebistand, kontingenter og abonnemen-
ter, personaleudgifter (ekskl. løn), kursusafgifter, undervisningsmateriale, forsik-
ringer, abonnementer, forskningsprojekter og andre projekter og øvrige admini-
strationsudgifter. 
 
Transport 
Transport dækker over både patient- og personaletransport, indkøb af brændstof-
fer til drift af egen bilpark samt indkøb og vedligehold af transportmidler.  
 
Udstyr 
Udstyrsområdet dækker over indkøb, leje og vedligehold af inventar, møbler, ap-
paratur, instrumenter, maskiner, kommunikations- og IT udstyr. Udledningen for-
bundet med udstyr er alene relateret til produktionen og vedligeholdelsen af ud-
styret, og altså ikke til energiforbruget i brugsfasen.  
 
Øvrig sundhed – eksterne ydelser (private og offentlige) 

Indenfor Øvrig sundhed går en del udgifter til andre regioner, staten, hospitaler i 
udlandet og privathospitaler og -klinikker. Da klimapåvirkningen forbundet med 
disse aktiviteter ligger uden for RNs egne virksomheder, er det valgt at samle 
disse i en særskilt kategori, kaldet Øvrig sundhed – eksterne ydelser. 

2.1 Klimaregnskab for Region Nordjylland som samlet 
virksomhed 
Samlet set stiger det totale klimafodaftryk for Region Nordjylland fra ca. 181.000 
ton CO2 i 2016 til 224.000 ton CO2 i 2017, svarende til en stigning på ca. 24 % 
(se Figur 2.1).  
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Klimapåvirkningen fra Regionens brug af brændsler i eget udstyr og køretøjer 
(Scope 1) samt fra Regionens forbrug af kollektiv energi (scope 2) udgør 11 % af 
det samlede klimaregnskab for drift. Mens klimapåvirkningen ved fremstilling af 
indkøbte varer og services (scope 3) udgør 89 % af udledningen. Sammenlignet 
med 2016 stiger scope 3 med 4 %, scope 2 falder med 3 %, mens scope 1 forbli-
ver på samme niveau. 

 

Figur 2.3 CO2-udledningen fordelt på scope 1, 2 og 3 

Set pr. driftsenhed falder klimafodaftrykket for Administrationen, Sygehusapoteket 
og Øvrig sundhed, mens det stiger for Psykiatrien, Specialsektoren, Aalborg Uni-
versitetshospital (AAUH) og Regionshospital Nordjylland (RHN) fra 2016 til 2017. 

Region Nordjylland samlet 
(ton CO2) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Administrationen 8.849 7.963 9.861 9.316 12.473 11.464 

Sygehusapoteket 2.000 1.979 2.040 1.675 1.691 1.317 

Øvrig sundhed  60.355 68.917 52.883 54.172 54.801 42.078 

Psykiatrien  10.790 12.008 10.444 10.258 10.778 11.708 

Specialsektoren 9.046 10.286 8.370 9.203 8.211 11.213 

Aalborg Universitetshospital 71.598 71.242 70.721 66.551 70.725 118.032 

Regionshospital Nordjylland 24.187 24.802 23.414 20.916 22.403 28.042 

Total 186.824 197.199 177.733 172.202 181.082 223.854 

Tabel 2.1 Region Nordjyllands klimafodaftryk (ton CO2) fordelt på driftsenheder og total 

  

 Opgørelsen af Regionens 
CO2-udledning i scopes vi-
ser vigtigheden i at med-
tage scope 3, da det er 
her den største andel af 
klimafodaftrykket fore-
kommer. 
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I 2017 bidrager de to sygehuse med 65 % af CO2-udledningen i 2016, sammenlig-
net med 50 % af i 2016 (Figur 2.4). 

 

Figur 2.4 Den relative fordeling af klimafodaftrykket fordelt på driftsenheder 

Klimafodaftrykket stiger primært pga. en stigning fra området Patientartikler (Ta-
bel 0.1). 
 
Region Nordjylland samlet (ton 
CO2) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bygninger og arealer 43.401 45.003 39.281 34.586 37.786 31.899 

Forplejning 19.670 19.267 20.290 19.688 18.393 15.630 

Patientartikler 20.896 22.921 22.750 22.332 25.173 88.234 

Service og administration 23.553 27.553 19.636 20.167 22.918 31.216 

Transport 17.912 21.655 20.500 18.772 18.968 20.093 

Udstyr 16.993 14.635 11.004 14.114 13.808 20.638 

Øvrig sundhed  42.967 44.470 42.437 40.453 42.395 16.144 

Total 185.393 195.506 175.899 170.113 179.441 223.854 

Tabel 2.2 Region Nordjyllands klimafodaftryk i absolutte tal (ton CO2) fordelt på områder 

Stigningen i indkøbsvolumen for Patientartikler fra 2016 til 2017 modsvarer ikke til 
stigning i klimapåvirkningen, og stigningen er primært et resultat af, at databasen 
bag klimaregnskabet er blevet opdateret, som beskrevet i metodeafsnittet (sektion 
8). Opdateringen har bevirket en stigning i emissionsfaktorerne for Patientartikler, 
hvilket dermed er den primære årsag til at klimapåvirkningen øges.  

 De to sygehuse (AUH og 
RHN) udgør den største 
andel af driften, og det er 
forventet at de udgør det 
største CO2-bidrag til  
Regionens klimafodaftryk.  
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Den nye database er mere tidsvarende og repræsentativ grundet højere detalje-
ring og bedre datagrundlag, og det er derfor forventet at Regionens klimafodaftryk 
ville stige ved opdateringen. 

De primære kilder til CO2 for patientartikler for AAUH og RHN er relateret til ind-
købskategorierne Medicin, Medicinske luftarter samt Medicinsk udstyr og apparater 
/ lægemidler etc. For Regionen som helhed udgør køb af medicin og medicinske 
luftarter mere end 40 % af udledningen fra Patientartikler, mens indkøbsposten 
der rummer forskelligt medicinsk udstyr og apparater / lægemidler bidrager med 
ca. 55 % af udledningen. 

I tillæg skal nævnes, at Regionens indkøbsvolumen (DKK) steg med ca. 8 % fra 
2016 til 2017.  

I nedenstående tabel gennemgås de primære kilder til klimapåvirkningen fra de 
øvrige områder. Udledningen stiger for Service og administration, Udstyr samt 
Bygninger og arealer. For Bygninger og arealer, Forplejning, Transport og Øvrig 
sundhed falder udledningen fra 2016 til 2017.  

Område Fordeling af udledning 

Service og administration 

Den samlede udledning fra Service og administration sti-
ger fra 2016 til 2017. Service og administration repræ-
senterer et bredt område, hvor de største bidragsydere 
udgøres af: 

• Behandlinger (ca. 14 %) 
• Repræsentation og overnatning (ca. 8 %) 
• Forskellige Administrative udgifter fx kontingenter og 

gebyrer (ca. 8 %) 
• Kontorartikler (ca. 7 %) 
• Vask og rensning (ca. 8 %) 
• Beklædning (ca. 2 %) 

Udstyr 

Udledningen fra området Udstyr stiger for RN som helhed 
fra 2016 til 2017, og de største bidragsydere består af: 

• Apparatur og instrumenter ( ca. 30 %) 
• Leasing af udstyr (ca. 14 %) 
• IT-udstyr (ca. 10 %) 
• Møbler og inventar (ca. 11 %) 
• Vedligeholdelse (ca. 12 %) 

Forplejning 

Udledningen fra Forplejning falder med 15 % fra 2016 til 
2017. Den største del af udledningen fra forplejning 
fremkommer via følgende regnskabsposter: 

• Forplejning, diæter og repræsentation (ca. 40 %)  
• Kød- og pålægsprodukter (ca. 30 %) 
• Ernæringspræparater (ca. 9 %) 
• Mejeriprodukter (ca. 8 %) 
• Den resterende udledning udgøres bl.a. af frugt og 

grønt (ca. 3 %).   
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Øvrig sundhed 

Udledningen fra Øvrig sundhed falder med 62 % fra 2016 
til 2016. Området er relateret til eksterne ydelser, fx 
eksterne hospitalsaktiviteter, og i mindre grad forbrug af 
forskellige medicinske klinikker og sundheds- og socialar-
bejde generelt. Forbruget af eksterne ydelser varierer fra 
år til år, hvilket har en mærkbar indvirkning på det sam-
lede regnskab. Faldet fra 2016 til 2017 skyldes dels at 
indkøbsvolumen (DKK) falder, dels indkøb af produkter 
og services med en lavere CO2-udledning, samt opdate-
rede udledningsfaktorer ifm. overgangen til den nye da-
tabase. 

Bygninger og arealer 

Udledningen fra Bygninger og arealer falder med 16 % 
fra 2016 til 2017. Områdets største bidragsydere er: 

• Fjernvarmeforbrug (ca. 40 %) 
• Elforbruget (ca. 30 %) 
• Afbrænding af naturgas og olie (ca. 5 %) 
 
Samlet set udgør energiforbrug således 75 % af udled-
ningen fra Bygninger og arealer. I sektion 0 gennemgås 
udviklingen i energiforbruget yderligere. Den resterende 
udledning stammer fra: 
 
• Vedligeholdsarbejder (ca. 12 %) 
• Diverse anlæg f.eks. luftregulering (ca. 3 %) 
• Vandforbrug (2 %) 
• Ejendomsadministration (ca. 2 %) 

Transport Udledningen fra transport stiger med næsten 6 % fra 
2016 til 2017. Transporten er detaljeret i sektion 2.1.2. 

 
Tabel 2.3 viser udviklingen i relevante nøgletal for Regionen som samlet virksom-
hed. For alle tre nøgletal (ton CO2/ansat), (kg CO2/m2) og (g CO2/kr.) forekom-
meren forventet stigning på hhv. 22 %, 36 % og 15 %. 

Region  Nordjylland 
samlet, nøgletal 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Ton CO2/Ansat  14,72 15,45 14,08 13,81 14,67 17,89 

 Kg CO2/m2  296,78 310,04 279,64 269,50 288,86 391,65 

 g CO2/kr.  53,60 53,00 49,79 46,19 50,00 57,41 

 
Tabel 2.3 Udviklingen i relevante nøgletal for Region Nordjylland som samlet virksomhed 
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2.1.1 Detaljering af energiområdet 
Som det ses af Tabel 2.4 stiger fjernevarmeforbruget, mens naturgas- og elfor-
brug falder med hhv. 6 % og 3 % fra 2016 til 2017. På grund af et fald i den nati-
onale udledningsfaktor for el fra 2016 til 2017 udleder hver kWh 25 % mindre CO2 
i 2017 sammenlignet med 2016, hvilket bidrager til en større effekt på den lavere 
klimapåvirkning for området Bygninger og arealer. Stigningen i fjernvarmeforbrug 
skyldes forbruget på to lokaliteter, for hvilke der ikke tidligere har været opgjort 
fjernevarme for.  

Energiforbrug i bygninger, samlet 2015 2016 2017 

 Fjernvarme (MWh)   73.268   66.777   86.060  
 Naturgas (MWh)   10.535   8.874   8.337  
 Elektricitet (MWh)   48.353   47.592   46.210  

Tabel 2.4 Energiforbrug i bygninger, RN total 

2.1.2 Detaljering af transportområdet  
Regionens transport kan overordnet set opdeles i patienttransport, personaletrans-
port og div. transport herunder godtgørelse af offentlig befordring og øvrige trans-
portrelaterede udgifter. Personaletransport dækker over medarbejdernes kørsel i 
egen bil (personalebefordring), flytransport, samt i mindre grad brug og vedlige-
hold af regionens egen vognpark. Personalebefordring, flytransport samt direkte 
udledninger ved afbrænding af benzin og diesel i regionens egne biler er medtaget 
og detaljeret i kortlægningen til DN. 

Patienttransport opdeles i følgende transporttyper: ”Planlagt ambulance kørsel”, 
”Ambulancekørsel”, ”Taxaservices” (herunder siddende patientbefordring), ”Para-
mediciner” samt ”Kørselsgodtgørelse”, som enten går til patientkørsel i egen bil, 
offentlig befordring eller fly.  

Tabellen nedenfor viser udviklingen i Regionens transport fra 2015 til 2017. Sam-
let set stiger regionens klimapåvirkning fra transportområdet med 6 % fra 2016 til 
2017.  

 Den nationale udlednings-
faktor for el falder med 
mere end 25 % fra 2016 
til 2017, hvilket yderligere 
nedbringer klimapåvirknin-
gen fra elforbruget i 
samme periode. 
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Transportform 
2015 
(ton 
CO2) 

2016 
(ton 
CO2) 

2017 
(ton 
CO2) 

Andel 
% 

2015 

Andel 
% 

2016 

Andel 
% 

2017 
Patientkørsel i egen bil  
(godtgørelse) 918 421 1.160 5% 2% 7% 

Personalekørsel i egen bil  
(godtgørelse) 1.081 1.065 820 6% 6% 5% 

Planlagt ambulancekørsel (D-
kørsel) 1.735 1450 2.710 9% 8% 16% 

Paramediciner  148 1.130 2.720 1% 6% 16% 

Ambulancekørsel  
(ABC-kørsel + læge- og senge-
ambulancer) 

2.890 4.309 3.320 16% 23% 20% 

Medarbejdernes flytransport 869 936 1.280 5% 5% 8% 

Taxaservices,  
herunder siddende patientbe-
fordring 

4.708 4.695 1.560 26% 25% 9% 

Patientbefordring med fly 119 84 74 1% <1% <1% 

Afbrænding af brændsler i 
egne  
transportmidler 

914 835 699 5% 4% 4% 

Div. transportudgifter, inkl.  
godtgørelse af offentlig befor-
dring 

5.077 4.053 5.720 28% 21% 14% 

I alt for Region Nordjylland 18.460 18.979 20.093 100% 100% 100% 

Tabel 2.5 Detaljering af transportområdet 

Klimapåvirkningen for D-ambulancekørsel og paramediciner stiger med hhv. 8 % 
og 10 %. Div. transportudgifter indeholder bl.a. befordring i offentlig transport, 
samt en række ”div, transportudgifter”, der historisk set varierer på årsbasis. Ka-
tegorien stiger fra 4.053 til 5.720 ton CO2 fra 2016 til 2017. 

Udledningen falder for Personalekørsel i egen bil (23 %), ABC-ambulancekørsel 
(23 %), Taxaservices (67 %), patientbefordring med fly (12 %), samt for afbræn-
ding af brændsler i egne transportmidler (16 %). 

Øvrig sundhed står for 40 % af Regionens transportforbrug, og Aalborg Universi-
tetshospital for 35 %. For Øvrig sundhed fylder ambulancekørsel mere end 26 % 
og akuthelikoptere ca. 12 %. For AAUH opstår de største CO2-bidrag fra ambu-
lance (ca. 13 %), div. transportudgifter (ca. 9 %) og taxaservices (ca. 6 %). I ab-
solutte tal, bidrager taxakørsel med 1.180 ton CO2 i 2017, sammenlignet med 
3.240 ton CO2 i 2016. Faldet i taxatransport på mere end 65 % fra AAUH skyldes 
bl.a., at blodprøver ikke længere sendes med taxi fra Sygehus Nord til Sygehus 
Syd, fordi der nu er et rørpostsystem. Besparelsen i taxakørsel svarer til 1.000 km 
pr. måned, dvs. 12.000 km pr. år. 
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2.2 Klimaregnskab for Aalborg Universitetshospital 
I 2017 udgør Aalborg Universitetshospital (AAUH) 53 % af Regionens samlede kli-
mafodaftryk, hvilket er en stigning på 14 % sammenlignet med 2016.  

AAUH’s selvstændige klimafodaftryk vokser endvidere med 67 % fra 2016 til 2017. 
Den primære årsag til stigningen er en øget klimapåvirkning fra Patientartikler på 
næsten 50.000 ton CO2 (fra 20.000 ton CO2 i 2016 til næsten 70.000 ton CO2 i 
2017), primært fordi udledningen knyttet til Medicin, Medicinske luftarter samt Me-
dicinsk udstyr og apparater / lægemidler etc. har en markant højere udlednings-
faktor i den opdaterede EXIOBASE-database.  

Ændringen i udledningsfaktorerne i EXIOBASE skyldes et bedre og mere nøjagtigt 
prisudgangspunkt, et bedre datagrundlag for modellering af IO-processen, og for 
nye (mere korrekte) metoder for beregning af udledningsfaktorer (læs mere i sek-
tion 8). 

AAUH (ton CO2) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bygninger og arealer 21.460 22.207 19.368 15.582 16.205 14.158 
Forplejning 9.149 7.566 8.666 8.228 8.659 4.922 

Patientartikler 18.081 18.686 18.321 18.181 20.091 69.912 
Service og administration 10.166 9.319 8.911 9.036 9.570 14.557 
Transport 6.844 8.090 10.288 10.500 10.978 7.112 
Udstyr 5.900 5.374 5.166 4.995 5.220 7.372 
Total 71.600 71.242 70.720 66.522 70.724 118.032 

Tabel 2.6 AAUH’s klimafodaftryk i absolutte tal (ton CO2) fordelt på områder 

Til trods for den overordnede stigning viser Figur 2.5 at udledningen falder fra om-
råderne Bygninger og arealer (13 %), Forplejning (43 %) og Transport (35 %) fra 
2016 til 2017. 

 

Figur 2.5 Udviklingen i AAUH’s klimafodaftryk i absolutte tal fordelt på områder. 
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Som det ses i Tabel 2.7 falder naturgasforbrug og elektricitet med hhv. 16 % og 2 
%. På grund af et fald i den nationale udledningsfaktor for el (se sektion 2.1) udle-
der hver kWh mindre CO2 i 2017 sammenlignet med 2016, hvilket bidrager til en 
større effekt på den lavere klimapåvirkning for Bygninger og arealer. 

AAUH, energiforbrug i bygninger 2015 2016 2017 

 Opvarmet areal (m2)   270.025   257.895   257.895  

 Fjernvarme (MWh)         27.635         27.230         28.658  
 Naturgas (MWh)           5.423           3.565           2.981  
 Elektricitet (MWh)         24.378         23.840         23.367  

Tabel 2.7 Energiforbrug i bygninger 

Figur 2.6 viser den relative fordeling af områdernes bidrag til AAUHs klimafodaf-
tryk i 2017. Sammenlignet med 2016 illustrerer figuren, at området Patientartikler 
fylder næsten 60 % af klimafodaftrykket i 2017, sammenlignet med mindre end 
30 % i 2016. 

 

Figur 2.6 Den relative fordeling af AAUHs klimafodaftryk på områder 

Tabel 2.8 viser top-10 indkøbsposter der bidrager med mest CO2 til AAUHs klima-
fodaftryk. Her medtages de varer og services der ikke er udskiftet med øvrige da-
tasæt - dvs. energi og størstedelen af transporten. I tilfælde hvor indkøbsposter 
har samme indhold, men hvor navne ikke har været identiske, er der oprettet ind-
købsposter hvorunder indkøb af samme navn grupperes: 

• EX 1: Kontorartikler posteres både som ”kontorartikler”, ”Andet”, ”Kontorartik-
ler m.m.” og ”Kontorhold”. Her er oprettet indkøbsposten ”Kontorartikler” hvor-
under alle fire indkøbsposter indgår. 

 
• EX 2: Annoncer posteres både som ”Annoncer”, ”Annonceudgifter”, ”Annon-

cer/rekruttering” og ”Annoncer i telefonbøger”. Her er oprettet indkøbsposten 
”Annoncer” hvorunder alle fire indkøbsposter indgår. 
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Efter nedenstående tabel detaljeres en række af indkøbsposterne, for at skabe 
overblik over indholdet. 

Nr. Top-10 indkøbsposter* 2017 (ton CO2) 

1 Medicinsk udstyr og apparater / lægemidler 33.237 

2 Køb af medicin 18.459 

3 Testmaterialer og kemikalier 5.729 

4 Behandlinger 2.280 

5 Div. transportudgifter 1.746 

6 Service og køkkenudstyr inkl. engangsservice 1.239 

7 Udgifter AUH (allokeret til administrative serviceaktiviteter) 1.211 

8 Apparatur og instrumenter 1.164 

9 Vedligeholdelse 1.161 

10 Materialer og reservedele 1.090 

 Andel (%) af total CO2 fra AAUH 67.317 

 Andel (%) af total CO2 fra AAUH 57 % 

Tabel 2.8 Top 10 indkøbsposter for AAUH i 2017 

*I tilfælde hvor indkøbsposter har samme navn, men ikke-identiske navn, er op-
rettet en fælles indkøbspost.  

”Medicinsk udstyr og apparater/lægemidler” (1) er en kategori der dækker 
over en række indkøbsposter, herunder: 
 
• Eksemallergenprøver 
• Rekvisition af medicinsk udstyr 
• Proteser, optræningsmateriel, bandager og mindre hjælpemidler 
• Sonderemedier 
• Prøvetagnings utensilier 
• Sygeplejeartikler 
• Implantater 
• Apparatur og instrumenter 
• Proteser, optræningsmateriel, 
• Bandager og mindre hjælpemidler 
• Røntgenfilm- og fotoartikler 
• Øvrige lægelige artikler 
 
Kategorien er matched med en IO-proces der repræsenterer fremstilling af forskel-
ligt lægemiddeludstyr, hvilket involverer plastik og andre råmaterialer (fx jern og 
metal) der bidrager til CO2-fodaftrykket.  
 
”Medicin” (2) udgør den næststørste indkøbspost. Den oprindelige IO-proces for 
kemikalier indeholder både medicin, medicinske luftarter o.a. Denne proces er ble-
vet disaggregeret til flere produktkategorier, heriblandt medicin og medicinske 
luftarter, for bedre at repræsentere disse produkter (læs mere om disaggregerede 
IO-processer i metodeafsnittet sektion 8.7). 
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”Testmaterialer og kemikalier” (3) er på linje med ovenstående to indkøbska-
tegorier matched med en udspecificeret IO-proces. 
 
Det ses at ”Medicinsk udstyr og apparater/lægemidler” (1),”Køb af medicin” (2) og 
”Testmaterialer og kemikalier” (3) udgør de markant største indkøbsposter (CO2-
bidrag). Som tidligere beskrevet udgør de nogle af de største indkøbsposter, såvel 
som de matchede IO-processer har en høj udledningsfaktor pr. anvendt DKK. 
 
”Behandlinger” (4) er matched med en af de isaggregerede IO-processer der er 
udarbejdet til RN, og repræsenterer en kombination af hospitalsaktiviteter (læs 
mere om disaggregeringer i sektion 8.7). Indkøbsposten dækker bl.a. over føl-
gende indkøbsposter: 
 
• Behandlinger 
• Betaling af diagnostiske undersøgelser og behandlinger 
• Diagnostiske undersøgelser og behandlinger 

 
”Div. transportudgifter” (5) dækker over de transportudgifter der ikke er detal-
jeret af øvrige datasæt, herunder befordringsgodtgørelse fra offentlig befordring, 
varekørsel og lignende. Denne indkøbspost er en af de største, da transport udle-
der CO2 ved afbrænding af fossile brændsler (benzin og diesel). Div. transportud-
gifter er bl.a. grupperet af følgende indkøbsposter: 

 
• Øvrig befordring (inkl. P-afgift, færge & broafgift mv.) 
• Anden personalebefordring 
• Transportudgifter i forbindelse med SPV-vagter 
• Konsulentbistand, rejseudgifter (ex. taxakørsel) 
• Befordringsgodtgørelse, offentlig befordring 
• Befordringsgodtgørelse, offentlig befordring 
• Øvrig varekørsel 
• Øvrig transport 
• Nordjyllands Trafikselskab 
• Leveringsgebyr – Hørkram 

 
”Vedligeholdelse” (9) dækker over løbende håndværkerassistance og dertilhø-
rende materialer, og vil variere med behovet for vedligeholdelse i den daglige drift.  

Tabel 2.9 viser udviklingen i relevante nøgletal for AAUH. Samtlige nøgletal stiger 
markant fra 2016 til 2017, hvilket skyldes stigningen i CO2 sammenlignet med tid-
ligere år.  

AAUH, nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 Ton CO2/Ansat  12,20 12,14 12,35 11,11 12,00 19,30 
 Kg CO2/m2  258,02 263,83 261,90 246,36 274,24 457,67 
 Kg CO2/sengedag  19,08 18,79 18,25 18,39 20,76 29,38 
 Kg CO2/Ambulant besøg  10,46 9,27 8,65 7,62 7,67 10,52 
 Kg CO2/Udskrivning 1.022 1.037 1.020 843 922 1.522 
 g CO2/kr.  52,67 50,85 46,27 43,12 44,95 66,01 

Tabel 2.9 Udviklingen i relevante nøgletal for AAUH  
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2.3 Klimaregnskab for Regionshospital Nordjylland 
I 2017 udgør Regionshospital Nordjylland (RHN) 13 % af Regionens samlede kli-
mafodaftryk, hvilket svarer til andelen i 2016 (ca. 12 %). 

For RHN som selvstændig driftsenhed stiger klimafodaftrykket med næsten 24 % 
fra 2016 til 2017. Stigningen skyldes primært en stigning i CO2-udledningen fra 
området Patientartikler, og sekundært fra området Service og administration. Ind-
købsvolumen (DKK) for Patientartikler stiger med 2 % fra 2016 til 2017, og stig-
ningen i klimapåvirkningen skyldes derfor at udledningen fra IO-processerne til-
knyttet medicinsk udstyr og medicin øges med skiftet til den opdaterede 
EXIOBASE-database. 

Ændringen i udledningsfaktorerne i EXIOBASE skyldes et bedre og mere nøjagtigt 
prisudgangspunkt, et bedre datagrundlag for modellering af IO-processen, og for 
nye (mere korrekte) metoder for beregning af udledningsfaktorer (læs mere i sek-
tion 8). 

Regionshospitalet Nord-
jylland (ton CO2) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bygninger og arealer 8.401 9.130 7.936 6.607 7.594 6.757 

Forplejning 4.465 3.550 4.229 3.969 2.978 2.690 

Patientartikler 2.430 2.559 2.524 2.525 2.573 9.946 

Service og administration 3.055 3.151 2.912 2.918 2.990 4.121 

Transport 3.410 3.983 3.625 2.686 3.834 2.159 

Udstyr 2.426 2.430 2.188 2.212 2.434 2.369 

Total 24.187 24.802 23.414 20.916 22.402 28.042 

Tabel 2.10 RHN’s klimafodaftryk i absolutte tal (ton CO2) fordelt på områder 

Figur 2.7 viser at klimapåvirkningen falder fra de resterende områder: Bygninger 
og arealer (11 %), Forplejning (10 %), Transport (44 %) og Udstyr (3 %). Der er 
ikke en klar sammenhæng mellem udviklingen i indkøbsvolumener (i DKK) og ud-
viklingen i CO2-udledningen fra 2016 til 2017, hvilket forklares ved ændrede ud-
ledningsfaktorer i den opdaterede EXIOBASE-database samt køb af varer og ser-
vices med enten højere eller lavere udledningsfaktorer. 
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Figur 2.7 Udviklingen i RHN’s klimafodaftryk i absolutte tal fordelt på områder 

Det ses af Tabel 2.11, at det opvarmede areal falder med 8 % fra 2016 til 2017. 
Tilsvarende falder fjernevarme- og elforbrug med hhv. 9 % og 5 %. På grund af et 
fald i den nationale udledningsfaktor for el (se sektion 2.1) udleder hver kWh min-
dre CO2 i 2017 sammenlignet med 2016, hvilket bidrager til en større effekt på 
den lavere klimapåvirkning for Bygninger og arealer. 

RHN, energiforbrug i bygninger 2015 2016 2017 

 Opvarmet areal (m2)   183.501  183.501 183.501 

 Fjernvarme (MWh)   23.717   23.377   21.294  
 Naturgas (MWh)   -     -     -    
 Elektricitet (MWh)   14.863   14.897   14.171  

Tabel 2.11 Energiforbrug i bygninger 

Tabel 2.8 viser den relative fordeling af områdernes bidrag til RHNs klimafodaf-
tryk. I 2016 udgjorde området Patientartikler 12 %, mens Patientartikler udgør 34 
% i 2017. I absolutte tal stiger udledningen fra Patientartikler fra 2.573 ton CO2 til 
9.946 ton CO2. 
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Figur 2.8 Den relative fordeling af RHN’s klimafodaftryk på områder 

Tabel 2.12 viser top-10 indkøbsposter der bidrager med mest CO2 til AAUHs kli-
mafodaftryk. Her medtages de varer og services der ikke er udskiftet med øvrige 
datasæt - dvs. energi og størstedelen af transporten. I tilfælde hvor indkøbsposter 
har samme indhold, men hvor navne ikke har været identiske, er der oprettet ind-
købsposter hvorunder indkøb af samme navn grupperes: 

• EX 1: Kontorartikler posteres både som ”kontorartikler”, ”Andet”, ”Kontorartik-
ler m.m.” og ”Kontorhold”. Her er oprettet indkøbsposten ”Kontorartikler” hvor-
under alle fire indkøbsposter indgår. 

 
• EX 2: Annoncer posteres både som ”Annoncer”, ”Annonceudgifter”, ”Annon-

cer/rekruttering” og ”Annoncer i telefonbøger”. Her er oprettet indkøbsposten 
”Annoncer” hvorunder alle fire indkøbsposter indgår. 

 
Efter nedenstående tabel detaljeres en række af indkøbsposterne, for at skabe 
overblik over indholdet. 

Nr. Top-10 indkøbsposter* 2017 (ton CO2) 

1 Medicinsk udstyr og apparater / lægemidler 4.055 

2 Testmaterialer og kemikalier 2.031 

3 Køb af medicin 1.913 

4 Vask og rensning 569 

5 Materialer og reservedele 540 

6 Behandlinger 522 

7 Service og køkkenudstyr inkl. engangsservice 492 

8 Vedligeholdelse 469 

9 Div. transportudgifter 434 
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10 Kontorartikler 341 

 Andel (%) af total CO2 fra RHN 11.366 

 Andel (%) af total CO2 fra RHN 41 % 

Tabel 2.12 Top 10 indkøbskategorier for RHN i 2017 

”Medicinsk udstyr og apparater/lægemidler” (1) er en kategori der dækker 
over en række indkøbsposter, herunder: 
 
• Eksemallergenprøver 
• Rekvisition af medicinsk udstyr 
• Proteser, optræningsmateriel, bandager og mindre hjælpemidler 
• Sonderemedier 
• Prøvetagnings utensilier 
• Sygeplejeartikler 
• Implantater 
• Apparatur og instrumenter 
• Proteser, optræningsmateriel, 
• Bandager og mindre hjælpemidler 
• Røntgenfilm- og fotoartikler 
• Øvrige lægelige artikler 
 
Kategorien er matched med en IO-proces der repræsenterer fremstilling af forskel-
ligt lægemiddeludstyr, hvilket involverer plastik og andre råmaterialer (fx jern og 
metal) der bidrager til CO2-fodaftrykket.  
 
”Testmaterialer og kemikalier” (2) er på linje med ovenstående indkøbskate-
gorier matched med en udspecificeret IO-proces. 
 
”Køb af medicin” (3) udgør den tredjestørste indkøbspost. Den oprindelige IO-
proces for kemikalier indeholder både medicin, medicinske luftarter o.a. Denne 
proces er blevet disaggregeret til flere produktkategorier, heriblandt medicin og 
medicinske luftarter, for bedre at repræsentere disse produkter (læs mere om dis-
aggregerede IO-processer i metodeafsnittet sektion 8.7). 
 
Det ses at ”Medicinsk udstyr og apparater/lægemidler” (1),”Køb af medicin” (3) og 
”Testmaterialer og kemikalier” (2) udgør de markant største indkøbsposter (CO2-
bidrag). Som tidligere beskrevet udgør de nogle af de største indkøbsposter, såvel 
som de matchede IO-processer har en høj udledningsfaktor pr. anvendt DKK. 

 
”Behandlinger” (6) er matched med en af de disaggregerede IO-processer der 
er udarbejdet til RN, og repræsenterer en kombination af hospitalsaktiviteter (læs 
mere om disaggregeringer i sektion 8.7). Indkøbsposten dækker bl.a. over føl-
gende indkøbsposter: 
 
”Vedligeholdelse” (8) dækker over løbende håndværkerassistance og dertilhø-
rende materialer, og vil variere med behovet for vedligeholdelse i den daglige drift.  
 
”Div. transportudgifter” (9) dækker over de transportudgifter der ikke er detal-
jeret af øvrige datasæt, herunder befordringsgodtgørelse fra offentlig befordring, 
varekørsel og lignende. Denne indkøbspost er en af de største, da transport udle-
der CO2 ved afbrænding af fossile brændsler (benzin og diesel). Div. transportud-
gifter er bl.a. grupperet af følgende indkøbsposter: 
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• Øvrig befordring (inkl. P-afgift, færge & broafgift mv.) 
• Anden personalebefordring 
• Transportudgifter i forbindelse med SPV-vagter 
• Konsulentbistand, rejseudgifter (ex. taxakørsel) 
• Befordringsgodtgørelse, offentlig befordring 
• Befordringsgodtgørelse, offentlig befordring 
• Øvrig varekørsel 
• Øvrig transport 
• Nordjyllands Trafikselskab 
• Leveringsgebyr – Hørkram 

 
”Kontorartikler” (10) er endvidere en af de 10 største bidrag til CO2 for Special-
sektoren. Kontorartikler er matched med en IO-proces der repræsenterer fremstil-
ling af både papir- og plastikprodukter. 

Overordnet set er der stor lighed mellem de største indkøbsposter for Aalborg Uni-
versitetshospital og for Regionshospitalet, hvilket er forventeligt, da de to driftsen-
heder repræsenterer de overordnede hospitalsfunktioner. 

Tabel 2.13 viser udviklingen i relevante nøgletal for RHN. På nær kg CO2/ambu-
lant besøg, ses en stigning i samtlige nøgletal grundet den stigende CO2-udledning 
for driftsenheden. Dette til trods for et fald i opvarmet areal (8 %), antal senge-
dage (5 %) og udskrivninger (7 %). 

RHN, nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 Ton CO2/Ansat  13,81 14,07 13,94 12,40 9,35 11,51 
 Kg CO2/m2  175,33 179,80 169,73 151,62 132,34 180,56 
 Ton CO2/ dag-/døgnplads  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
 Kg CO2/sengedag  23,58 24,28 23,32 24,20 19,08 19,62 
 Kg CO2/Ambulant besøg  14,80 14,64 12,00 11,81 9,61 8,74 
 Kg CO2/Udskrivning  943,81 1.028,72 1.000,03 876,25 596,71 799,23 
 g CO2/kr.  95,72 94,94 85,30 71,10 56,95 65,13 

Tabel 2.13 Udviklingen i relevante nøgletal for RHN 
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2.4 Klimaregnskab for Psykiatrien 
Psykiatriens andel af Regionens samlede klimafodaftryk stiger fra at udgøre 5 % i 
2016 til 6 % i 2017. I samme periode stiger Psykiatriens selvstændige klimafodaf-
tryk med 9 %. Udviklingen skyldes stigende CO2-udledning fra området Service og 
administration, Patientartikler, Forplejning samt Bygning og arealer. For de tre 
sidstnævnte områder stiger indkøbsvolumen (DKK) tilsvarende. 

Psykiatri (ton CO2) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bygninger og arealer 5.727 5.442 4.429 4.397 4.624 4.853 

Forplejning 2.460 3.670 3.545 3.207 3.148 3.383 

Patientartikler 120 119 111 114 133 378 

Service og administration 986 1.103 1.058 1.001 1.184 1.781 

Transport 632 694 746 709 877 548 

Udstyr 865 981 555 830 812 766 

Total 10.790 12.008 10.444 10.258 10.777 11.708 

 
Tabel 2.14 Psykiatriens klimafodaftryk i absolutte tal (ton CO2) fordelt på områder 

For patientartikler falder indkøbsvolumen (DKK) med 12 %, mens udledningen sti-
ger med 50 %. Den divergerende udvikling forklares med opdaterede udlednings-
faktorer i EXIOBASE-databasen. Som det ses i Figur 2.9 falder udledningen med 
næsten 40 % fra transportområdet, og med 6 % fra Udstyr. Faldet fra udstyrsom-
rådet skyldes indkøb af mindre CO2-intensive varer og services.  

 

Figur 2.9 Udviklingen i Psykiatriens klimafodaftryk i absolutte tal fordelt på områder 
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Energiforbrug udgør en stor del af klimapåvirkningen fra bygninger og arealer. 
Som det ses i Tabel 2.15 øges fjernvarmeforbruget fra 2016 til 2017, uden at den 
opvarmede bygningsmasse stiger.8 

Psykiatrien, energiforbrug i bygninger 2015 2016 2017 

 Opvarmet areal (m2)  80.487 69.722 69.722 

 Fjernvarme (MWh)   5.691   5.553   26.826  
 Naturgas (MWh)   3.031   3.105   3.138  
 Elektricitet (MWh)   3.603   3.103   3.114  

Tabel 2.15 Energiforbrug i bygninger 

Forbruget af elektricitet forbliver på samme niveau fra 2016 til 2017, men på 
grund af et fald i den nationale udledningsfaktor for el (se sektion 2.1) udleder 
hver kWh mindre CO2 i 2017 sammenlignet med 2016. Det betyder at CO2-udled-
ningen fra elektricitet falder, på trods af uændret forbrug.  

Figur 2.10 viser den relative fordeling af områdernes bidrag til Psykiatriens klima-
fodaftryk, der følger fordelingen fra 2016. 

 

Figur 2.10 Den relative fordeling af Psykiatriens klimafodaftryk på områder 

Tabel 2.16 viser top-10 indkøbsposter der bidrager med mest CO2 til Psykiatriens 
klimafodaftryk. Her medtages de varer og services der ikke er udskiftet med øv-
rige datasæt - dvs. energi og størstedelen af transporten. I tilfælde hvor indkøbs-
poster har samme indhold, men hvor navne ikke har været identiske, er der opret-
tet indkøbsposter hvorunder indkøb af samme navn grupperes: 

                                                 

8 NIRAS anbefaler at regionen undersøger årsagen til udviklingen til stigningen i fjernvarme-
forbruget. 
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• EX 1: Kontorartikler posteres både som ”kontorartikler”, ”Andet”, ”Kontorartik-
ler m.m.” og ”Kontorhold”. Her er oprettet kategorien ”Kontorartikler” hvorun-
der alle fire indkøbsposter indgår. 

 
• EX 2: Annoncer posteres både som ”Annoncer”, ”Annonceudgifter”, ”Annon-

cer/rekruttering” og ”Annoncer i telefonbøger”. Her er oprettet kategorien ”An-
noncer” hvorunder alle fire indkøbsposter indgår. 

 
Efter nedenstående tabel detaljeres en række af indkøbsposterne, for at skabe 
overblik over indholdet. 

Nr. Navn på indkøbspost* 2017 (ton CO2) 

1 Forplejning, diæter og repræsentation 3.688 

2 Køb af medicin 272 

3 IT-udstyr 223 

4 Service og køkkenudstyr inkl. engangsservice 168 

5 Kontorartikler 166 

6 Div. transportudgifter 164 

7 Deltagergebyr mv. 159 

8 Tømrer og snedker 130 

9 Overfaldsalarmer 127 

10 Maler 126 

 Andel (%) af total CO2 fra Psykiatrien 5.223 

 Andel (%) af total CO2 fra Psykiatrien 45 % 

Tabel 2.16 Top 10 indkøbspost for Psykiatrien i 2017 

*I tilfælde hvor indkøbsposter har samme navn, men ikke-identiske navn, er op-
rettet en fælles indkøbspost.  

”Forplejning, diæter og repræsentation” (1) udgør den største indkøbspost. 
Indkøbsposten er bl.a. grupperet af følgende indkøbsposter: 
 

• Forplejning og diæter 
• Afholdelse af kurser 
• Køb af intern mødeforplejning 
• Køb af ekstern mødeforplejning 
• Kurser 
• Møder, kurser og uddannelse 
• Konsulenttræf 
• Mødeudgifter 
• Køb af kostportioner 
• Møder og repræsentation 
• Møder, repræsentation m.v. for leder 
• Møder, rejser og repræsentation for ledere 
 

Som det ses dækker indkøbsposten over køb af forplejning, og er således matched 
med IO-processen for produktion og tilberedning af måltider. Da der er stor klima-
påvirkning fra fødevareproduktion er resultatet ikke overraskende. 
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”Medicin” (2) udgør den næststørste indkøbspost. Den oprindelige IO-proces for 
kemikalier indeholder både medicin, medicinske luftarter o.a. Denne proces er ble-
vet disaggregeret til flere produktkategorier, heriblandt medicin og medicinske 
luftarter, for bedre at repræsentere disse produkter (læs mere om disaggregerede 
IO-processer i metodeafsnittet sektion 8.7). 
 
Som det ses udgør ”IT-udstyr” (3) den tredjestørste indkøbspost (målt i CO2-
bidrag). IT-udstyr er koblet til en IO-proces der repræsenterer fremstilling af div. 
kontormaskiner og computere. Fremstillingen kræver plastik og andre råmaterialer 
(fx jern og metal), hvilket bidrager til klimapåvirkningen. Indkøbsposten er grup-
peret af følgende indkøbsposter: 
 

• Anskaffelser og vedl.hold IT og inv. 
• Diverse IT-udstyr 
• Hardware 
• Ny pc'ere 
• Skærme, tastaturer m.v. 
• IT-udstyr m.v. til leder 
• Direkte udgifter 
• Køb af IT-udstyr 
• Computere 
• IT-Udstyr 
• Køb af Edb-udstyr 
• IT for eget budget 
• IT for eget budget 

 
”Div. transportudgifter” (6) dækker over de transportudgifter der ikke er detal-
jeret af øvrige datasæt, herunder befordringsgodtgørelse fra offentlig befordring, 
varekørsel og lignende. Denne indkøbspost er en af de største, da transport udle-
der CO2 ved afbrænding af fossile brændsler (benzin og diesel). Div. transportud-
gifter er bl.a. grupperet af følgende indkøbsposter: 

 
• Øvrig befordring (inkl. P-afgift, færge & broafgift mv.) 
• Anden personalebefordring 
• Transportudgifter i forbindelse med SPV-vagter 
• Konsulentbistand, rejseudgifter (ex. taxakørsel) 
• Befordringsgodtgørelse, offentlig befordring 
• Befordringsgodtgørelse, offentlig befordring 
• Øvrig varekørsel 
• Øvrig transport 
• Nordjyllands Trafikselskab 
• Leveringsgebyr – Hørkram 

 
”Deltagergebyrer mv.” (7) er matched med en IO-proces for forskellige admini-
strative aktiviteter. 
 
”Tømrer og snedker” (8) og ”Maler” (10) dækker over løbende håndværker-
assistance og dertilhørende materialer, og vil variere med behovet for vedligehol-
delse i den daglige drift. 
 
”Overfaldsalarmer” (9) er matched med proces for produktion af forskelligt tek-
nisk udstyr. 
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Tabel 2.17 viser udviklingen i relevante nøgletal for Psykiatrien. Udledningen pr. 
ansat og pr. m2 stiger med hhv. 6 % og 9 %, hvilket skyldes en højere udledning. 
For øvrige nøgletal falder udledningen fra 2016 til 2017. Udledningen pr. sengedag 
og ambulante besøg falder med hhv. 5 % og 10 %, og med 2 % pr. brugt DKK. 
Det er således værd at bemærke, at til trods for at den totale udledning fra Psyki-
atrien stiger, falder klimafodaftrykket pr. anvendt DKK. 

Psykiatrien, nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 Ton CO2/Ansat  9,95 10,94 9,32 9,16 9,65 10,19 
 Kg CO2/m2  130,35 145,06 126,16 123,91 154,58 167,93 
 Kg CO2/sengedag  9,39 10,77 6,21 9,61 9,75 9,22 
 Kg CO2/Ambulant besøg  11,39 11,15 5,64 8,42 7,84 7,03 
 g CO2/kr  89,33 91,31 88,98 90,74 107,11 104,61 

Tabel 2.17 Udviklingen i relevante nøgletal for Psykiatrien 
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2.5 Klimaregnskab for Sygehusapoteket 
I 2017 udgør Sygehusapotekets klimafodaftryk 1 % af Regionens samlede klima-
fodaftryk, hvilket svarer til Regionens klimafodaftryk i 2016. Sygehusapotekets 
selvstændige klimafodaftryk falder med 21 % fra 2016 til 2017, hvilket primært 
skyldes et fald i CO2-udledningen fra områderne Forplejning, Service og admini-
stration samt Transport. For alle tre områder falder indkøbsvolumen (DKK) i 
samme periode.  

Sygehusapoteket (ton CO2) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bygninger og arealer 726 744 708 731 699 648 

Forplejning 63 73 56 61 302 93 

Patientartikler 450 23 17 7 392 249 

Service og administration 516 787 859 479 23 15 

Transport 13 48 30 27 3 3 

Udstyr 232 304 370 371 248 309 

Total 2.000 1.979 2.040 1.675 1.667 1.317 

Tabel 2.18 Sygehusapotekets klimafodaftryk i absolutte tal (ton CO2) fordelt på områder 

Som det ses i Tabel 2.18 og Figur 2.11 stiger udledningen fra Udstyr med ca. 25 
% fra 2016 til 2017. I samme periode falder indkøbsvolumen (i DKK) med 7 % for 
dette område. Den divergerende udvikling forklares med opdaterede udlednings-
faktorer i EXIOBASE, og mere CO2-intensive indkøbsposter på dette område. For 
øvrige områder falder CO2-udledningen fra 2016 til 2017, herunder for Service og 
administration, der var stigende fra 2015 til 2016. 

 

Figur 2.11 Udviklingen i Sygehusapotekets klimafodaftryk i absolutte tal fordelt på områder 

Figur 2.12 viser den relative fordeling af områdernes bidrag til Sygehusapotekets 
klimafodaftryk, hvor Bygninger og arealer bidrager med den største del (46 % 
sammenlignet med 42 % i 2016), efterfulgt af Udstyr (24 %) og Service og admi-
nistration (19 %). Den relative andel fra Bygninger og arealer stiger med 8 % 
sammenlignet med 2016, mens den relative betydning for klimafodaftrykket fra 
Forplejning falder med 11 %. 
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Figur 2.12 Den relative fordeling af Sygehusapotekets klimafodaftryk på områder 

Tabel 2.19 viser Sygehusapotekets energiforbrug fra 2015 til 2016. Det opvar-
mede areal forbliver konstant, mens energiforbruget falder, primært pga. et fal-
dende naturgasforbrug. Forbruget af elektricitet forbliver på samme niveau fra 
2016 til 2017, men på grund af et fald i den nationale udledningsfaktor for el (se 
sektion 2.1) udleder hver kWh mindre CO2 i 2017 sammenlignet med 2016. Det 
betyder at CO2-udledningen fra elektricitet falder, på trods af uændret forbrug. 

Sygehusapoteket, energiforbrug i bygnin-
ger 

2015 2016 2017 

 Opvarmet areal (m2)  8.222 8.222 8.222 

 Fjernvarme (MWh)               -               597             513  

 Naturgas (MWh)         
10.535  

         
8.874  

         
8.337  

 Elektricitet (MWh)             904             839             854  

Tabel 2.19 Energiforbrug i bygninger 

Tabel 2.20 viser top-10 indkøbsposter der bidrager med mest CO2 til Sygehusapo-
tekets klimafodaftryk, og en række af indkøbsposterne detaljeres nedenfor. Her 
medtages de varer og services der ikke er udskiftet med øvrige datasæt - dvs. 
energi og størstedelen af transporten. I tilfælde hvor indkøbsposter har samme 
indhold, men hvor navne ikke har været identiske, er der oprettet indkøbsposter 
hvorunder indkøb af samme navn grupperes:  

• EX 1: Kontorartikler posteres både som ”kontorartikler”, ”Andet”, ”Kontorartik-
ler m.m.” og ”Kontorhold”. Her er oprettet indkøbsposten ”Kontorartikler” hvor-
under alle fire posteringer indgår. 
 

• EX 2: Annoncer posteres både som ”Annoncer”, ”Annonceudgifter”, ”Annon-
cer/rekruttering” og ”Annoncer i telefonbøger”. Her er oprettet indkøbsposten 
”Annoncer” hvorunder alle fire posteringer indgår. 
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Efter nedenstående tabel detaljeres en række af indkøbsposterne, for at skabe 
overblik over indholdet. 

Nr. Navn på indkøbspost* 2017 (ton CO2) 

1 Teknisk udstyr 103 

2 Div. transportudgifter 76 

3 Vask og rensning 48 

4 Vedligeholdelse af bygninger 45 

5 Deltagergebyr mv. 34 

6 Materialer og reservedele 30 

7 IT-udstyr 29 

8 Vedligeholdelse 28 

9 Apparatur og instrumenter 23 

10 Inventar 18 

 TOTAL 447 

 Andel (%) af total CO2 fra Sygehusapoteket 34 % 

Tabel 2.20 Top 10 indkøbspost for Sygehusapoteket i 2017 

*I tilfælde hvor indkøbsposter har samme navn, men ikke-identiske navn, er op-
rettet en fælles indkøbspost.  

Som det ses udgør ”Teknisk udstyr” (1) den største indkøbspost (CO2-bidrag). 
Historisk set er denne indkøbspost bl.a. grupperet af nedenstående indkøbsposter, 
der er matched med IO-processen for produktion af teknisk udstyr og maskiner: 
 

• Vandbehandling 
• Paternoster 
• Kompressor 
• Ventilation ren 
• Destillationsanlæg 
• GEV 
• SVP 
• PFD 

 
”Div. transportudgifter” (2) dækker over de transportudgifter der ikke er detal-
jeret af øvrige datasæt, herunder befordringsgodtgørelse fra offentlig befordring, 
varekørsel og lignende. Denne indkøbspost er en af de største, da transport udle-
der CO2 ved afbrænding af fossile brændsler (benzin og diesel). Div. transportud-
gifter er bl.a. grupperet af følgende indkøbsposter: 

 
• Øvrig befordring (inkl. P-afgift, færge & broafgift mv.) 
• Anden personalebefordring 
• Transportudgifter i forbindelse med SPV-vagter 
• Konsulentbistand, rejseudgifter (ex. taxakørsel) 
• Befordringsgodtgørelse, offentlig befordring 
• Befordringsgodtgørelse, offentlig befordring 
• Øvrig varekørsel 
• Øvrig transport 
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• Nordjyllands Trafikselskab 
• Leveringsgebyr – Hørkram 

 
”Vedligeholdelse af bygninger” (4) dækker over løbende håndværkerassi-
stance og dertilhørende materialer, og vil variere med behovet for vedligeholdelse 
i den daglige drift. Indkøbsposten er bl.a. grupperet af følgende indkøbsposter: 
 

• Vedligeholdelse af bygninger 
• Vedligehold 
• Udvendig 
• Indvendig 
• Indvendig vedligeholdelse 

 
”Deltagergebyrer mv.” (5) er matched med en IO-proces for forskellige admini-
strative aktiviteter. 
 
IT-udstyr (7) er matched med en IO-proces der repræsenterer fremstilling af div. 
kontormaskiner og computere. Indkøbsposten er grupperet af følgende indkøbspo-
ster: 
 

• Anskaffelser og vedl.hold IT og inv. 
• Diverse IT-udstyr 
• Hardware 
• Ny pc'ere 
• Skærme, tastaturer m.v. 
• IT-udstyr m.v. til leder 
• Direkte udgifter 
• Køb af IT-udstyr 
• Computere 
• IT-Udstyr 
• Køb af Edb-udstyr 
• IT for eget budget 
• IT for eget budget 

 
”Vedligeholdelse” (8) dækker over løbende håndværkerassistance og dertilhø-
rende materialer, og vil variere med behovet for vedligeholdelse i den daglige drift.  

”Apparatur og instrumenter” (9) er matched den IO-proces der repræsenterer 
fremstilling af div. maskiner og udstyr. (Nr. 1, nr. 7 og nr. 9) involverer bl.a. pla-
stik og andre råmaterialer (fx jern og metal), hvilket bidrager til klimapåvirknin-
gen. 
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Tabel 2.21 viser udviklingen i relevante nøgletal for Sygehusapoteket. For samtlige 
nøgletal (Ton CO2/ansat), (Kg CO2/m2) og (g CO2/kr.) ses et fald i 2017 sam-
menlignet med 2016. Udviklingen skyldes det overordnede fald i CO2, kombineret 
med at det opvarmede areal, samt antallet af ansatte, forbliver på 2016-niveau. 
På trods af, at Sygehusapotekets indkøbsvolumen (DKK) falder med mere en 10 % 
falder g CO2/kr. med næsten 12 % fra 2016 til 2017. 

Sygehusapoteket, 
nøgletal 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Ton CO2/Ansat  13,70 13,02 12,75 10,41 10,30 8,08 
 Kg CO2/m2  243 241 248 204 203 160 
 g CO2/kr.  80,21 105,13 99,49 79,33 111,72 99,74 

Tabel 2.21 Udviklingen i relevante nøgletal for Sygehusapoteket 
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2.6 Klimaregnskab for Øvrig sundhed 
I 2017 udgør Øvrig Sundhed 19 % af Regionens samlede klimafodaftryk, sammen-
lignet med 30 % i 2016. Tilsvarende falder driftsenhedens eget klimafodaftryk 
med 23 % fra 2016 til 2017. Faldet skyldes primært et fald i CO2-udledningen fra 
områderne Øvrig sundhed, Bygninger og arealer samt Service og administration.  

For to ud af tre områder falder indkøbsvolumen (DKK) tilsvarende med CO2-udled-
ningen, mens indkøb stiger for Bygninger og arealer. For sidstnævnte skyldes ud-
viklingen indkøb af produkter og services med en lavere CO2-udledning, samt op-
daterede udledningsfaktorer ifm. overgangen til den nye database. 

Øvrig sundhed (ton CO2) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bygninger og arealer 502 771 367 499 511 242 

Forplejning 486 421 369 1.078 362 1.701 

Patientartikler 196 1.459 1.713 1.419 2.316 7.901 

Service og administration 4.661 11.066 2.913 3.417 3.547 2.401 

Transport 5.315 6.545 3.656 3.105 1.891 7.947 

Udstyr 6.228 4.185 1.427 4.201 3.779 5.743 

Øvrig sundhed 42.967 44.470 42.437 40.453 42.395 16.144 

Total 60.355 68.917 52.883 54.172 54.801 42.078 

 
Tabel 2.22 Øvrig sundheds klimafodaftryk i absolutte tal (ton CO2) fordelt på områder 

Som det ses i Figur 2.13 falder udledningen fra området Øvrig sundhed med mere 
end 60 % fra 2016 til 2017, mens indkøbsvolumen (i DKK) fra dette område falder 
med 20 %. Udledningen fra Patientartikler tredobles fra 2016 til 2017, hvilket til-
skrives øget indkøb (DKK), samt at udledningsfaktoren for patientartikler stiger i 
EXIOBASE-databasen. 

 

Figur 2.13 Udviklingen i Øvrig sundheds klimafodaftryk i absolutte tal fordelt på områder 
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Figur 2.14 viser den relative fordeling af områdernes bidrag til Øvrig sundheds kli-
mafodaftryk. I 2016 udgjorde området Øvrig sundhed 77 %, mens der i 2017 er 
der en større spredning over de respektive områders bidrag. I absolutte tal er ud-
ledningen fra området Øvrig sundhed faldet fra ca. 42.000 ton CO2 til ca. 16.000 
CO2. 

 

Figur 2.14 Den relative fordeling af Øvrig sundheds klimafodaftryk på områder 

Tabel 2.23 viser top-10 indkøbsposter der bidrager med mest CO2 til Øvrig sund-
heds klimafodaftryk. Her medtages de varer og services der ikke er udskiftet med 
øvrige datasæt - dvs. energi og størstedelen af transporten. I tilfælde hvor ind-
købsposter har samme indhold, men hvor navne ikke har været identiske, er der 
oprettet indkøbsposter hvorunder indkøb af samme navn grupperes: 

• EX 1: Kontorartikler posteres både som ”kontorartikler”, ”Andet”, ”Kontorartik-
ler m.m.” og ”Kontorhold”. Her er oprettet indkøbsposten ”Kontorartikler” hvor-
under alle fire posteringer indgår. 

 
• EX 2: Annoncer posteres både som ”Annoncer”, ”Annonceudgifter”, ”Annon-

cer/rekruttering” og ”Annoncer i telefonbøger”. Her er oprettet indkøbsposten 
”Annoncer” hvorunder alle fire posteringer indgår. 

 
Efter nedenstående tabel detaljeres en række af indkøbsposterne, for at skabe 
overblik over indholdet. 
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Nr. Navn på indkøbspost* 2017 (ton CO2) 

1 Somatik 12.117 

2 Medicinsk udstyr og apparater / lægemidler 4.887 

3 Leasing 2.977 

4 Regionernes akutlægehelikopter (Landingsplads Aalborg) 2.386 

5 Medicinske luftarter 2.202 

6 Vokseninstitutioner 1.746 

7 Ernæringspræparater 1.416 

8 Tekniske disponenter AMK-VC Falck 1.076 

9 §79 Fritvalgsramme 918 

10 Børn og Unge institutioner 845 

 TOTAL 30.570 

 Andel (%) af total CO2 fra Øvrig sundhed 73 % 

Tabel 2.23 Top 10 indkøbsposter for Øvrig sundhed i 2017 

*I tilfælde hvor indkøbsposter har samme navn, men ikke-identiske navn, er op-
rettet en fælles indkøbspost.  

Som det ses udgør ”Somatik” (1) den største indkøbspost (CO2-bidrag). Somatik 
er matched med IO-processen der repræsenterer forskellige lægelige behandlinger 
og aktiviteter forbundet hermed. RNs indkøbsdata indeholder ikke yderligere detal-
jering af denne indkøbspost. NIRAS anbefaler at regionen til klimaregnskabet 2018 
undersøger om der er behov for at opdele denne relativt store indkøbspost. 
  
”Medicinsk udstyr og apparater/lægemidler” (2) er en kategori der dækker 
over en række indkøbsposter, herunder: 
 
• Eksemallergenprøver 
• Rekvisition af medicinsk udstyr 
• Proteser, optræningsmateriel, bandager og mindre hjælpemidler 
• Sonderemedier 
• Prøvetagnings utensilier 
• Sygeplejeartikler 
• Implantater 
• Apparatur og instrumenter 
• Proteser, optræningsmateriel, 
• Bandager og mindre hjælpemidler 
• Røntgenfilm- og fotoartikler 
• Øvrige lægelige artikler 
 
Kategorien er matched med en IO-proces der repræsenterer fremstilling af forskel-
ligt lægemiddeludstyr, hvilket involverer plastik og andre råmaterialer (fx jern og 
metal) der bidrager til CO2-fodaftrykket.  
 
”Medicinske luftarter” (5) udgør den femtestørste indkøbspost. Den oprindelige 
IO-proces for kemikalier indeholder både medicin, medicinske luftarter o.a. Denne 
proces er blevet disaggregeret til flere produktkategorier, heriblandt medicin og 
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medicinske luftarter, for bedre at repræsentere disse produkter (læs mere om dis-
aggregerede IO-processer i metodeafsnittet sektion 8.7). 
 
Udledningen forbundet med ”Vokseninstitutioner” (6) og ”Børn og unge in-
stitutioner” (10) er matched med processer der præsenterer aktiviteter på insti-
tutioner på børne- og voksenområdet. 
 
”Ernæringspræparater” (7) er matched med IO-processen for produktion og til-
beredning af måltider. Da der er stor klimapåvirkning fra fødevareproduktion er 
resultatet ikke overraskende. 
 
Indkøbsposten ”Tekniske disponenter AMK-VC Falck” (8) er historisk set mat-
ched med fremstilling af forskelligt udstyr og maskineri. Det anbefales at regionen 
til klimaregnskabet 2018 bekræfter at udspecificerer indholdet af indkøbsposten, 
så der sikres et korrekt match. 
 
Indholdet af indkøbsposten ”§79 Fritvalgsramme” (9) har historisk set været 
tilskrevet en disaggregeret IO-proces der repræsenterer overordnede hospitalsak-
tiviteter9. 

Regionernes akutlægehelikopter (Landingsplads Aalborg) (4) er endvidere i 
top-10 over Øvrig sundheds regnskabsposter for klimapåvirkning. Grundet en an-
den opdeling af Regionens udleverede regnskabsdata, er denne regnskabspost tid-
ligere matched med en anden IO-proces med en lavere klimapåvirkning. Regn-
skabsposten er for 2017 tilskrevet den IO-proces der repræsenterer luftfart. 

Tabel 2.24 viser udviklingen i relevante nøgletal for driftsenheden Øvrig sundhed. 
Til trods for at antal ansatte falder med 17 % fra 2016 til 2017, falder udledningen 
pr. ansat markant grundet det lavere klimafodaftryk i 2017.  
 

Sygehusapoteket, 
nøgletal 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Ton CO2/Ansat  135,63 151,13 98,85 91,97 104,33 96,73 
 g CO2/kr  44,39 44,53 42,28 39,43 44,51 33,45 

Tabel 2.24 Udviklingen i relevante nøgletal for Øvrig sundhed 

 
  

                                                 

9 NIRAS anbefaler at regionen leverer en beskrivelse af indkøbskategorien til fremtidigt klima-
regnskab. 
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2.7 Klimaregnskab for Specialsektoren 
Specialsektorens andel af Regionens samlede klimafodaftryk udgør 5 % i 2017, 
hvilket svarer til andelen i 2017. I samme periode stiger Specialsektorens selv-
stændige klimaregnskab med 37 %. Stigningen skyldes primært en stigning fra 
området Udstyr (bidrager med 65 % af stigningen), og sekundært fra Service og 
administration.  

Specialsektoren (ton CO2) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bygninger og arealer 3.644 3.870 3.382 3.893 3.220 3.064 

Forplejning 1.911 2.828 1.823 1.783 1.691 1.790 

Patientartikler 56 50 51 67 58 95 

Service og administration 1.560 1.595 1.384 1.522 1.467 2.243 

Transport 533 581 432 432 460 750 

Udstyr 1.342 1.362 1.299 1.505 1.314 3.271 

Total 9.046 10.286 8.370 9.203 8.211 11.213 

Tabel 2.25 Specialsektorens klimafodaftryk i absolutte tal (ton CO2) fordelt på områder 

Indkøbsvolumen (DKK) for Udstyr stiger med 13 % fra 2016 til 2017, og klimapå-
virkningen fra dette område skyldes således også opdaterede udledningsfaktorer i 
den opdaterede EXIOBASE-database. Som det ses i Figur 2.15 stiger udledningen 
for fem ud af seks områder. For Bygninger og arealer falder klimapåvirkningen 
med 5 % fra 2016 til 2017.  

 

Figur 2.15 Udviklingen i Specialsektorens klimafodaftryk i absolutte tal fordelt på områder 
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Til trods for at klimapåvirkningen falder fra Bygninger og arealer, stiger fjernvar-
meforbruget fra 2016 til 2017 (Tabel 2.26). I samme periode falder elforbruget 
med 11 %. På grund af et fald i den nationale udledningsfaktor for el (se sektion 
2.1) udleder hver kWh mindre CO2 i 2017 sammenlignet med 2016, hvilket bidra-
ger til en større effekt på den lavere klimapåvirkning for Bygninger og arealer. 

Specialsektoren, energiforbrug i bygnin-
ger 

2015 2016 2017 

 Opvarmet areal (m2)  60.502 60.960 57.235 

 Fjernvarme (MWh)         
73.268  

       
66.777  

       
86.060  

 Naturgas (MWh)             681             721             767  

 Elektricitet (MWh)           
2.740  

         
2.936  

         
2.615  

Tabel 2.26 Energiforbrug i bygninger 

Figur 2.16 viser den relative fordeling af områdernes bidrag til Specialsektorens 
klimafodaftryk. Sammenlignet med 2016 er der en større spredning mellem de 
forskellige områder, hvor Bygninger og arealer bidrog med 54 %. 

 

Figur 2.16 Den relative fordeling af Specialsektorens klimafodaftryk på områder 

Tabel 2.27 viser top-10 indkøbsposter der bidrager med mest CO2 til Specialsekto-
rens klimafodaftryk. Her medtages de varer og services der ikke er udskiftet med 
øvrige datasæt - dvs. energi og størstedelen af transporten. I tilfælde hvor ind-
købsposter har samme indhold, men hvor navne ikke har været identiske, er der 
oprettet indkøbsposter hvorunder indkøb af samme navn grupperes: 

• EX 1: Kontorartikler posteres både som ”kontorartikler”, ”Andet”, ”Kontorartik-
ler m.m.” og ”Kontorhold”. Her er oprettet indkøbsposten ”Kontorartikler” hvor-
under alle fire indkøbsposter indgår. 
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• EX 2: Annoncer posteres både som ”Annoncer”, ”Annonceudgifter”, ”Annon-
cer/rekruttering” og ”Annoncer i telefonbøger”. Her er oprettet indkøbsposten 
”Annoncer” hvorunder alle fire indkøbsposter indgår. 

 
Efter nedenstående tabel detaljeres en række af indkøbsposterne, for at skabe 
overblik over indholdet. 

Nr. Top-10 indkøbsposter* 2017 (ton CO2) 

1 Møbler og inventar 1.890 

2 Forplejning, diæter og repræsentation 1.220 

3 Bygningsvedligeholdelse 508 

4 Inventar og apparater 367 

5 Øvrige bygnings-omkostninger/udgifter 364 

6 IT-udstyr 298 

7 Kontorartikler 252 

8 Husleje 182 

9 Diverse beboerudgifter- og indtægter 177 

10 Telefon, porto, internet 148 

 Andel (%) af total CO2 fra Specialsektoren 5.406 

 Andel (%) af total CO2 fra Specialsektoren 48 % 

Tabel 2.27 Top 10 indkøbsposter for Specialsektoren i 2017 

*I tilfælde hvor indkøbsposter har samme navn, men ikke-identiske navn, er op-
rettet en fælles indkøbspost.  

”Møbler og inventar” (1) udgør den største indkøbspost (CO2-bidrag) for 2017. 
Indkøbsposten er matched med den IO-proces der repræsenterer udledningen for-
bundet med produktion af møbler og lignende. Størrelsen af denne indkøbspost vil 
angiveligt variere på årsbasis, afhængig af raten for udskiftning af inventar. 
 
”Forplejning, diæter og repræsentation” (2) udgør den næststørste indkøbs-
post. Indkøbsposten er bl.a. grupperet af følgende indkøbsposter: 
 

• Forplejning og diæter 
• Afholdelse af kurser 
• Køb af intern mødeforplejning 
• Køb af ekstern mødeforplejning 
• Kurser 
• Møder, kurser og uddannelse 
• Konsulenttræf 
• Mødeudgifter 
• Køb af kostportioner 
• Møder og repræsentation 
• Møder, repræsentation m.v. for leder 
• Møder, rejser og repræsentation for ledere 
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Som det ses dækker indkøbsposten over køb af forplejning, og er således matched 
med IO-processen for produktion og tilberedning af måltider. Da der er stor klima-
påvirkning fra fødevareproduktion er resultatet ikke overraskende. 
 
”Bygningsvedligeholdelse” (3) og ”Øvrige bygnings-omkostninger/udgif-
ter” (5) dækker over løbende håndværker assistance og dertilhørende materialer, 
og vil variere på årsbasis med behovet for vedligeholdelse i den daglige drift.  
 
IT-udstyr (6) er matched med en IO-proces der repræsenterer fremstilling af div. 
kontormaskiner og computere. Indkøbsposten er grupperet af følgende indkøbspo-
ster: 
 

• Anskaffelser og vedl.hold IT og inv. 
• Diverse IT-udstyr 
• Hardware 
• Ny pc'ere 
• Skærme, tastaturer m.v. 
• IT-udstyr m.v. til leder 
• Direkte udgifter 
• Køb af IT-udstyr 
• Computere 
• IT-Udstyr 
• Køb af Edb-udstyr 
• IT for eget budget 
• IT for eget budget 

 
Fremstillingen kræver plastik og andre råmaterialer (fx jern og metal), hvilket bi-
drager til CO2-fodaftrykket. 
 
”Kontorartikler” (7) er endvidere en af de 10 største bidrag til CO2 for Special-
sektoren. Kontorartikler er matched med en IO-proces der repræsenterer fremstil-
ling af både papir- og plastikprodukter. 
 
”Husleje” (8) er knyttet til en IO-proces der repræsenterer udledningen forbun-
det med en række bygnings- og administrative aktiviteter. 
 
Udledningen forbundet med ”Diverse beboerudgifter- og indtægter” (9) er 
matched med processer der præsenterer aktiviteter på institutioner på børne- og 
voksenområdet. 

Tabel 2.28 viser udviklingen i relevante nøgletal for Specialsektoren. Ton CO2/an-
sat stiger med ca. 40 %, hvilket primært skyldes den overordnede stigning i kli-
mafodaftrykket fra driftsenheden, da antallet af ansatte kun falder med 3 % i 
samme periode.  

Udledningen pr. anvendt DKK stiger med ca. 38 % fra 2016 til 2017. Indkøbsvolu-
men (DKK) er på niveau med 2016, hvilket indikerer at de respektive indkøbskate-
gorier i 2017 har en højere udledningsfaktor. 
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Specialsektoren, 
nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 Ton CO2/Ansat        6,25        7,12        5,94        6,45       5,70        8,06  
 Kg CO2/m2     14.359     17.553     14.737     16.582     13.362     17.855  

 g CO2/kr      65,59      89,58      73,35      69,85      66,31      91,40  

Tabel 2.28 Udviklingen i relevante nøgletal for Specialsektoren 

2.8 Klimaregnskab for Administration 
I 2017 udgør Administrationens klimafodaftryk 5 % af Regionens samlede klima-
fodaftryk, hvilket er et fald på 2 % sammenlignet med 2016. Ud over en faldende 
andel af Regionens samlede klimafodaftryk, falder Administrationens selvstændige 
klimafodaftryk med 9 % fra 2016 til 2017. Det skyldes primært et fald i CO2-ud-
ledningen fra områderne Bygninger og arealer samt Udstyr. For begge områder 
falder indkøbsvolumen (i DKK) i samme periode.  

Administrationen (ton 
CO2) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bygninger og arealer 2.942 2.840 3.092 2.877 4.933 2.177 

Forplejning 1.135 1.160 1.601 1.362 1.253 1.051 

Service og administration 2.675 1.297 2.440 2.266 3.768 5.865 

Transport 663 974 894 861 904 1.563 

Udstyr 1.434 1.692 1.834 1.949 1.615 809 

Total 8.849 7.963 9.861 9.316 12.473 11.464 

Tabel 2.29 Administrationens klimafodaftryk i absolutte tal (ton CO2) fordelt på områder 

Historisk set er der store fluktueringer i indkøb relateret til Bygninger og arealer. 
Som det ses i Tabel 2.30 fastholdes energiforbruget i bygninger på samme niveau 
fra 2015 til 2017. Men grund af et fald i den nationale udledningsfaktor for el (se 
sektion 2.1) udleder hver kWh mindre CO2 i 2017 sammenlignet med 2016, hvil-
ket betyder at CO2-udledningen fra energi falder, på trods af uændret forbrug. 

Administrationen, energiforbrug i bygninger 2015 2016 2017 

 Opvarmet areal (m2)  23.185 23.185 23.185 

 Fjernvarme (MWh)         1.731          1.821          1.822  

 Naturgas (MWh)               -                 -                 -    

 Elektricitet (MWh)        1.865         1.976         2.089  

Tabel 2.30 Energiforbrug i bygninger og arealer 

Som det ses i Tabel 2.29 og Figur 2.17 stiger udledningen fra Service og admini-
stration med ca. 50 % fra 2016 til 2017. Indkøbsvolumen (DKK) for Service og ad-
ministration stiger tilsvarende med 20 % fra 2016 til 2017, hvilket svarer til udvik-
lingen fra 2015 til 2016. 
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Figur 2.17 Udviklingen i Administrationens klimafodaftryk i absolutte tal fordelt på områder 

Figur 2.18 viser den relative fordeling af de fem områders bidrag til Administratio-
nens klimafodaftryk, hvor Service og administration bidrager med den markant 
største andel (52 %). På trods af en stigning i udledningen fra Udstyr, bidrager 
området kun med 7 % af driftsenhedens samlede udledning. 

 

Figur 2.18 Den relative fordeling af Administrationens klimafodaftryk på områder 
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Tabel 2.31 viser top-10 indkøbsposter der bidrager med mest CO2 til Administrati-
onens klimafodaftryk. Her medtages de varer og services der ikke er udskiftet med 
øvrige datasæt - dvs. energi og størstedelen af transporten. I tilfælde hvor ind-
købsposter har samme indhold, men hvor navne ikke har været identiske, er der 
oprettet indkøbsposter hvorunder indkøb af samme navn grupperes:  

• EX 1: Kontorartikler posteres både som ”kontorartikler”, ”Andet”, ”Kontorartik-
ler m.m.” og ”Kontorhold”. Her er oprettet indkøbsposten ”Kontorartikler” hvor-
under alle fire posteringer indgår. 
 

• EX 2: Annoncer posteres både som ”Annoncer”, ”Annonceudgifter”, ”Annon-
cer/rekruttering” og ”Annoncer i telefonbøger”. Her er oprettet indkøbsposten 
”Annoncer” hvorunder alle fire posteringer indgår. 

 
Efter nedenstående tabel detaljeres en række af indkøbsposterne, for at skabe 
overblik over indholdet. 

Nr. Navn på indkøbspost* 2017 (ton CO2) 

1 Personalegoder med moms 2.301 

2 Forplejning, diæter og repræsentation 1.035 

3 Uden gruppering primært HR 622 

4 Vedligeholdelse af bygninger 600 

5 Overnatning og forplejning 573 

6 Tidskrifter, bøger m.m. 437 

7 Kontingent til Danske Regioner 420 

8 Husleje 343 

9 Kontorartikler 182 

10 Erhvervsevnetab 175 

 TOTAL 6.688 

 Andel (%) af total CO2 fra Administrationen 59 % 

Tabel 2.31 Top-10 indkøbsposter for Administrationen i 2017 

*I tilfælde hvor indkøbsposter har samme navn, men ikke-identiske navn, er op-
rettet en fælles indkøbspost.  

Som det ses udgør ”Personalegoder med moms” (1) den største indkøbspost-
post (målt i CO2-bidrag). I forbindelse med Regionens gennemgang af klimaregn-
skabet for 2017, er det imidlertid blevet udredt, at indkøbsposten repræsenterer 
en personalekøbsordning af mobiltelefoner, I-pads og lign, og dermed ikke en ud-
gift der skal tilskrives regionen. Helt konkret betyder dette, at Administrationens 
klimafodaftryk er 2.301 ton CO2 mindre end angivet i Tabel 2.29. Klimapåvirknin-
gen er ikke trukket ud af klimafodaftrykket for 2017, da fejlen er historisk gæl-
dende, og kræver dermed en genberegning for samtlige år. 
 
Taget ovenstående i betragtning udgør ”Forplejning, diæter og repræsenta-
tion” (2) reelt set den største indkøbspost (målt i CO2-bidrag). Indkøbsposten er 
bl.a. grupperet af følgende indkøbsposter: 
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• Forplejning og diæter 
• Afholdelse af kurser 
• Køb af intern mødeforplejning 
• Køb af ekstern mødeforplejning 
• Kurser 
• Møder, kurser og uddannelse 
• Konsulenttræf 
• Mødeudgifter 
• Køb af kostportioner 
• Møder og repræsentation 
• Møder, repræsentation m.v. for leder 
• Møder, rejser og repræsentation for ledere 
 

Som det ses dækker indkøbsposten over køb af forplejning, og er således matched 
med IO-processen for produktion og tilberedning af måltider. Da der er stor klima-
påvirkning fra fødevareproduktion er resultatet ikke overraskende. 
 
Den andenstørste bidrager af CO2 er ”Uden gruppering primært HR” (3). 
Denne indkøbspost er historisk matched med IO-processen for div. administrative 
aktiviteter, da der primært er tale om HR-relaterede midler. 
 
”Vedligeholdelse af bygninger” (4) dækker over løbende håndværkerassi-
stance og dertilhørende materialer, og vil variere med behovet for vedligeholdelse 
i den daglige drift. Indkøbsposten er bl.a. grupperet af følgende indkøbsposter: 
 

• Vedligeholdelse af bygninger 
• Vedligehold 
• Udvendig 
• Indvendig 
• Indvendig vedligeholdelse 

 
For ”Overnatning og forplejning” (5) udgør produktion og tilberedning af mål-
tider ligeledes en stor del af klimapåvirkningen. Overnatningsdelen udgøres af de 
elementer der bidrager til klimapåvirkningen fra øvrig hoteldrift, herunder energi-
forbrug. Indkøbsposten er således matched med en IO-proces der både repræsen-
terer forplejning og overnatning. Indkøbsposten er bl.a. grupperet af følgende ind-
købsposter: 

 
• Tjenesterejser i.f.m. møder 
• Tjenesterejser ifm. møder for leder 
• Ophold og forplejning 

 
”Husleje” (8) er knyttet til en IO-proces der repræsenterer udledningen forbun-
det med en række bygnings- og administrative aktiviteter. 
 
”Kontorartikler” (9) er endvidere en af de 10 største bidrag til CO2 for Admini-
strationen. Kontorartikler er matched med en IO-proces der repræsenterer frem-
stilling af både papir- og plastikprodukter. 
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Tabel 2.32 viser udviklingen i relevante nøgletal for Administrationen. Udledningen 
pr. ansat og pr. DKK falder med hhv. 10 % og 4 % fra 2016 til 2017. Dette skyl-
des bl.a. en stigning i antallet af ansatte uden at udledningen øges, samt et fald i 
indkøbsvolumen (i DKK) og et tilsvarende fald i CO2-udledningen.  

Udledningen pr. m2 falder med 9 % fra 2016 til 2017, hvilket skyldes det overord-
nede fald i udledningen, kombineret med at det opvarmede areal fastholdes på 
samme niveau. 

Administrationen, 
nøgletal 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Ton CO2/Ansat  12,39 10,17 11,92 12,13 15,35 13,81 
 Kg CO2/m2  381,69 259,73 280,99 274,39 537,98 491,91 

 g CO2/kr.  63,16 56,16 65,18 66,27 67,71 65,11 

Tabel 2.32 Udviklingen i relevante nøgletal for Administrationen 
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3 Afrapportering til Danmarks Naturfrednings-
forening 
I den indgåede aftale mellem Danmarks Naturfredningsforening (DN) og RN, har 
RN som ”klimaregion” forpligtiget sig til at reducere CO2-udledningen med mini-
mum 2 % per år på udpegede indsatsområder. Dette gælder i første omgang for 
Regionens egne virksomheder. 

Opgørelsen til DN inkluderer kun en delmængde af Regionens samlede klimafodaf-
tryk, nemlig energi i bygninger og dele af transporten. Der er desuden metodiske 
forskelle i de to opgørelser (jf. DN’s retningslinier10), der betyder, at rapporterin-
gen til DN ikke er direkte sammenlignelig med Regionens samlede klimafodaftryk. 

2009 har hidtil fungeret som baseline-år for de foregående års opgørelser. I star-
ten af 2016 fik Regionen udarbejdet en rapport som viser den udvikling der har 
været i Regionens aktiviteter fra 2009 til 2014. Siden Regionen begyndte at ind-
rapportere til DN er der imidlertid sket markante ændringer på Regionens davæ-
rende sygehuse: Terndrup, Brovst, Dronninglund og Nykøbing Sygehuse er luk-
kede hen over perioden. Samtidig er der nybygget AMA i Hobro, Akutmodtagelser i 
Thisted og Hjørring, samt væsentlige ombygninger på Aalborg Universitetshospital. 
Udledningen kan derfor ikke længere direkte sammenlignes med opgørelsen fra 
2009. 

Regionen vil igen gennemgå markante forandringer når det nye Aalborg Universi-
tetshospital tages i brug omkring 2020. Regionen og DN har derfor indgået en af-
tale om at udledningen sammenholdes med 2014 som nyt baseline-år. Ud fra 
energi- og transportdata udleveret af RN, er der i det følgende udarbejdet et detal-
jeret klimaregnskab for efter DN’s vejledning. I aftalen fremgår det, at CO2-udled-
ningen skal opgøres for: 

A1. Regionens energiforbrug (el, fjernvarme og brændstof til fyring):  

• I de af Regionens bygninger, som er i anvendelse til Regionens aktiviteter, 
uanset om bygningerne er ejet eller lejet af Regionen, hvilket indbefatter Regi-
onshuset, institutioner og sygehuse. I denne rapport er afrapporteringen opdelt 
i driftsenheder, som indgår i den fulde klimafodaftryksanalyse. 

A2. Energiforbrug (brændstof) i forbindelse med transport, herunder: 
 
• Brændsel, egne og leasede køretøjer og maskinpark til drift af arealer 
• Brændsel, medarbejdernes køretøjer 
• Brændsel, kollektiv befordring, alene udgjort af flytransport 

Sammenholdt med det samlede klimafodaftryk dækker ovenstående en mindre an-
del af den samlede udledning forårsaget af RNs aktiviteter. Det relative forhold 
mellem den afrapporterede DN-udledning og det samlede klimafodaftryk er illu-
streret via de to fragmenterede stykker i nedenstående figur (Figur 3.1). 

                                                 

10 Link til DN klima: http://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/ 
 

http://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/
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Figur 3.1 Sammenhæng mellem det fulde klimafodaftryk (hele lagkagediagrammet) og de detalje-
rede områder til DN (de fragmenterede stykker). Som det ses, udgør DN-rapportering ca. 14 % af 
udledningen fra det samlede klimafodaftryk. 

Det ses at rapporteringen til DN (de to fragmenterede stykker) udgør ca. 14 % af 
udledningen fra Regionens samlede klimafodaftryk. Det ses, at A1 (el, fjernvarme 
og brændsler til fyring) fylder en stor del af området Bygninger og arealer, mens 
A2 brændsler til Transport (biler, fly og maskinpark) kun fylder en mindre del af 
transportområdet. 

Resultatet for beregningerne er samlet i de to nedenstående tabeller (Tabel 3.1 og 
Tabel 3.2). Den første tabel er udført efter DN’s retningslinjer. Her er udlednings-
faktorerne for el og fjernvarme fastholdt på 2014-niveau og varmeforbruget er kli-
makorrigeret. Dette gøres for at vise udviklingen ”renset” for udefrakommende 
ændringer i udledningsfaktorer og korrigeret for kolde og varme år.  

Tabellerne viser de obligatoriske felter, som alle er udfyldte. Dertil kommer de blå 
felter, som er frivillige, hvoraf feltet for flytransport er udfyldt. Til klimakorrigering 
er der brugt en fordeling på 65/35 efter anvisning af Energistyrelsens Energistati-
stik.  

Tabellen nedenfor viser den totale CO2-udledning for 2015 til 2017, samt baseline-
året 2014. Bemærk at udledningen for Specialsektoren er tilbagekorrigeret for 
2016, da der var fejl i den data Regionen udleverede sidste år. 

DN-rapportering (ton CO2) 2014 2015 2016 2017 Ændring 
2016-2017 

Ændring 
2014-2017 

Energiforbrug i bygninger samlet 32.503 30.959 28.652 29.753 4% -8% 

Administrationen 1.135 1.357 1.047 1.080 3% -5% 

Specialsektoren 3.601 3.247 1.787 2.054 15% -43% 

Psykiatri 3.046 2.751 2.990 4.578 53% 50% 

Aalborg Universitetshospital 16.483 15.585 14.778 14.465 -2% -12% 

Regionshospitalet Nordjylland 7.559 7.444 7.326 6.899 -6% -9% 

Sygehus Apotek 679 575 725 677 -7% 0% 
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Transport (brændsler) i alt 1.887 1.995 1.900 1.489 -22% -21% 

Brændsel, egne og leasede køretøjer 803 914 835 669 -20% -17% 

Brændsel, medarbejdernes køretøjer 1.084 1.081 1.065 820 -23% -24% 

Kollektiv transport i alt  1.090 869 936 1.280 37% 17% 

Fly 1.090 869 936 1.280 37% 17% 

I alt for Region Nordjylland  35.480 33.823 31.488 32.522 3%  -8%  

Udledning ved årlig 2 % reduktion 35.480 34.771 34.075 33.394     

Tabel 3.1 Rapportering af CO2-udledning til Danmarks Naturfredningsforening: Udledning fra energi 
og transport opgives i absolutte tal med 2014 som baseline-år. Energiforbrug er graddagskorrigeret 
og udledningsfaktoren fastholdes på 2014-niveau, hvilket er i tråd med DN’s retningslinier for ind-
rapportering. 

Det ses at udledningen stiger med 3 % fra 2016 til 2017, men da udledningen 
samlet set falder med 8 % fra baseline-året 2014 til 2017, opnår Regionen en re-
duktion i udledningen på mere end 2 % pr. år. hvilket samlet set overstiger de 2 
% Regionen årligt har forpligtet sig til at nedsætte udledningen med. 

Tabel 3.2 er medtaget med for at vise, hvor stor forskel der er ved at benytte op-
daterede udledningsfaktorer og ved ikke at inkludere klimakorrigering. I 2017 ses 
et fald på 5 % ift. 2016 på energiforbruget. Dette skyldes blandt andet et fald i 
den nationale udledningsfaktor for el. 

Ikke korrigeret forbrug (ton CO2) 2014 2015 2016 2017 Ændring 
2016-2017 

Ændring 
2014-2017 

Energiforbrug i bygninger samlet 29.925 24.864 24.861 23.653 -5% -21% 

Administrationen 1.068 1.054 904 806 -11% -25% 

Specialsektoren 3.172 3.728 1.572 1.681 11% -47% 

Psykiatri 2.746 2.243 2.650 4.057 53% 48% 

Aalborg Universitetshospital 15.197 11.746 12.853 11.212 -13% -26% 

Regionshospitalet Nordjylland 7.117 5.628 6.231 5.320 -15% -25% 

Sygehus Apotek 625 465 650 578 -11% -8% 

Transport (brændsler) i alt 1.887 1.995 1.900 1.489 -22% -21% 

Brændsel, egne og leasede køretøjer 803 914 835 669 -20% -17% 

Brændsel, medarbejdernes køretøjer 1.084 1.081 1.065 820 -23% -24% 

Kollektiv transport i alt  1.090 869 936 1.280 37% 17% 

Fly 1.090 869 936 1.280 37% 17% 

I alt for Region Nordjylland  32.902 27.728 27.697 26.422 -5% -20% 

Udledning ved årlig 2 % reduktion 32.902 32.244 31.599 30.967     

Tabel 3.2 Udledningen indenfor energi og transport i absolutte tal fordelt på områder med 2014 
som baseline-år. I denne tabel er forbruget ikke klimakorrigeret, og der er anvendt opdaterede 
udledningsfaktorer. Ved at sammenligne tabellen med den foregående tabel (DN-indrapporteringen) 
ses betydningen forskellen ved at anvende metoden for DN og metoden for Regionens 
klimafodaftryk.  
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4 Klimaresultater – anlæg 
Anlægsregnskabet er meget følsomt overfor hvilke år, der er foretaget investerin-
ger. Anlægsregnskabet kan derfor med fordel afskrives over en periode, hvis det 
ønskes at opstille målsætninger på anlægsdelen. Denne periode kan variere efter 
typen af investering, men bygninger afskrives typisk over 30 -50 år, mens hospi-
talsudstyr har en kortere afskrivningsperiode. 

Det vigtigste ved at inkludere anlæg i sit klimaregnskab er bevidstheden om de 
muligheder, der ligger for at vælge klimavenlige materialer og produkter ved 
større investeringer, hvad end det gælder opførelse og renovering af bygninger el-
ler investeringer i udstyr og inventar. I forbindelse med de store anlægsinvesterin-
ger, der skal foretages de kommende år, er det særligt relevant at arbejde med at 
nedbringe klimapåvirkningen, f.eks. ved at stille krav til valg af beton og andre 
materialer.  

Udledningerne forbundet med anlæg udgør i 2017 mindre end 10 % af de samlede 
udledninger fra både anlæg og drift, sammenlignet med 18 % i 2016 og 13 % i 
2015. Omfanget af udledningen fra anlæg betyder, at indsatser, der kan give 
energi- og ressourcebesparelser i driften er af mindst lige så stor betydning, når 
der skal lægges en grøn indkøbsstrategi for anlægsbudgettet.  

Anlægsregnskabet er delt op i to enheder: 

• Sundhedsområdet 
• Specialsektoren 

Som i driftsregnskabet er resultatet fordelt på mulige indsatsområder. Disse er for 
anlæg: 

• Bygge og vedligeholdsarbejder 
• Bygningsdele og -anlæg 
• Udstyr, inventar og produkter 

De tre områder dækker over følgende: 

Bygge og vedligeholdsarbejder 
Denne kategori dækker over udgifter til arkitekter, ingeniører, håndværkere, byg-
gepladskontor, advokatbistand, rejsegilde m.m. samt det energiforbrug, der indgår 
i anlægsregnskabet. 

Bygningsdele og –anlæg 
Denne kategori dækker over de udgifter som går direkte til byggematerialer, byg-
ningselementer eller bygningsinstallationer, som f.eks. elevatorer, VVS anlæg, klo-
akanlæg, vinduer og døre, facader, dørtelefoner, tekniske anlæg og installationer, 
gulve og køkkener. 

Udstyr, inventar og produkter 
Denne kategori dækker over diverse anskaffelser, som f.eks. busser, biler, inven-
tar, apparatur og IT-udstyr. 
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4.1 Anlæg Specialsektoren 
Klimafodaftrykket fra Specialsektorens anlægsregnskab falder med ca. 25 % fra 
2016 til 2017. Det største fald (85 %) er fra Udstyr, Inventar og Produkter, efter-
fulgt af Bygge- og Vedligeholdsarbejder (50 %), der primært tilskrives udledning 
forbundet med hovedentreprise/bygningsentrepriser, herunder relateret til div. 
håndværksarbejder og arkitektydelser. Udledningen fra Bygningsdele- og anlæg 
forbliver på same niveau som I 2016. 

 

Tabel 4.1 Klimapåvirkning fordelt på områder for anlægsarbejder i Specialsektoren 

 

Figur 4.1 Udviklingen i klimapåvirkningen fordelt på områder for anlæg i Specialsektoren 

4.2 Anlæg Sundhedsområdet 
Anlægsregnskabet for sundhedsområdet falder i udgifter hvilket medfører et fald i 
udledningen på næsten 65 % fra 2016 til 2017. Udledningen fra Bygge- og vedli-
geholdsarbejder falder med 60 %, herunder relateret til div. håndværksarbejder. 
Udledningen fra Bygningsdele- og anlæg, herunder køle-, ventilations- og øvrige 
VVS-anlæg, stiger med 80 %. Klimafodaftrykket fra Udstyr, Inventar og Produkter 
falder ligeledes omkring 80 % grundet færre anskaffelser, herunder transportmid-
ler, inventar og apparatur 

 

Tabel 4.2 Klimapåvirkning fordelt på områder for anlægsarbejder på Sundhedsområdet 

Specialsektor anlæg (ton CO2) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bygge og vedligeholdsarbejde 4.026 6.445 3.419 1.167 2.344 1.178

Bygningsdele og -anlæg 307 599 31 0 2.646 2.646

Udstyr, inventar og produkter 410 737 468 224 262 38

Total 4.742 7.781 3.918 1.390 5.252 3.861

Sundhedsområdet anlæg (ton CO2) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bygge og vedligeholdsarbejde 19.905 11.568 15.230 17.346 28.989 11.642

Bygningsdele og -anlæg 4.035 3.809 729 1.627 1.976 349

Udstyr, inventar og produkter 14.067 8.036 3.746 3.631 4.312 681

Total 38.006 23.414 19.705 22.604 35.277 12.673
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Figur 4.2 Udviklingen i klimapåvirkningen fordelt på områder for anlæg i Specialsektoren 
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5 Opgørelse af affaldsfraktioner 
Regionen har siden 2015 leveret data på fysiske affaldsmængder, der er opgjort i 
Regionens klima- og miljøregnskab. På linje med energi-, transport- og fødevare-
forbrug, ønsker Regionen at udskifte regnskabsdata for affald med affaldsopgørel-
ser i fysiske enheder.  

Efter en grundig gennemgang af affaldsdata for 2017 blev det besluttet at data 
fortsat er for mangelfuldt til at repræsentere Regionens affaldsmængder, og der-
med erstatte regnskabsposterne for renovation. I stedet har NIRAS anvendt en 
fordelingsnøgle for klimapåvirkningen for affald fra Region Midtjylland, der er ble-
vet koblet til udgifterne for renovation. NIRAS anbefaler, at der fortsat arbejdes på 
at forbedre datagrundlaget for affald. Nedenfor ses en opgørelse af affaldsdata i 
2017. NIRAS har i forbindelse med klimaregnskabet udarbejdet en dataindsam-
lingsguide til regionen, herunder på affaldsområdet, ift. at sikre kvalitet og repræ-
sentativitet af data. 
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Total kg* Total liter* 

Dagsrenovation 
1.263.960 

kg  

102.965 

liter 

1.320 li-

ter   

33.155.990 

kg 

1.557.448 

liter 
34.419.950 
kg ~94% 

1.661.733 li-

ter ~70% 

Pap/papir 109.814 

kg  

28.110 

kg  

35.610 

kg    

10.615 kg 

136.844 li-

ter 

184.149 kg 

~1% 

136.844 liter 

~6% 

Blandet er-

hvervsaffald 
        

84.390 kg 

83.200 li-

ter 

84.390 kg 

~0% 

83.200 liter 

~3% 

Madaffald 

41.730 kg 

105.480 

liter   182 liter     

41.730 kg 

~0% 

105.662 liter 

~4% 

Glas 
570 kg  

1.990 

kg      

1.010 kg 

2.000 liter 

3.570 kg 

~0% 

2.000 liter 

~0% 

Farligt affald 

75.551 kg  

347.000 

kg 

155.803 

liter 638 kg  

7.700 

kg    

430.889 kg 

~1% 

155.803 liter 

~7% 

Medicinaffald 

  

17.772 

kg      

54 kg 

197.603 li-

ter 

17.826 kg 

~0% 

197.603 liter 

~8% 

Brændbart af-

fald 

270.290 

kg    

8.180 

kg  

65.250 

kg    

343.720 kg 

~1%   

Sygehusaffald 
4.040 kg        110 liter 

4.040 kg 

~0% 

110 liter 

~0% 

Elektronik 
250.184 

kg        714 kg  

250.898 kg 

~1%   

Jern 
224.022 

kg    

1.360 

kg  

115.270 

kg    

340.652 kg 

~1%   
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Plastaffald 

7.793 kg  110 kg  

3.330 

kg    

380 kg  

41.712 li-

ter 

11.613 kg 

~0% 

41.712 liter 

~2% 

Andet 
26.713 kg        4.510 kg  

31.223 kg 

~0%   

Haveaffald 
141.280 

kg          

141.280 kg 

~0%   

Anlægsaffald 
32.330 kg  

56.300 

kg    

152.800 

kg    

241.430 kg 

~0%   

Total 

2.448.277 

kg ~7% 

451.282 

kg ~1% 

49.118 

kg ~0% 

341.020 

kg ~1% 

33.257.663 

kg ~91% 

36.547.360 

kg ~100% 

2.384.667 li-

ter ~100% 

105.480 

liter ~4% 

258.768 

liter 

~11% 

1.502 li-

ter ~0%   

2.018.917 

liter ~85% 
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6 Miljøregnskab 2017 

6.1 Baggrund og formål 
Region Nordjylland har siden 2010 udarbejdet et klimaregnskab, som skal skabe 
et overblik over samtlige kilder til klimapåvirkning fra regionens aktiviteter. På 
samme måde har regionen ønsket at skabe et overblik over vandforbrug og spilde-
vandsmængder samt vandmiljøpåvirkninger fra hospitalerne i regionen. Svarende 
til klimaregnskabet er miljøregnskabet derfor en opgørelse af vand og spildevand 
samt afledning af kemikalier og lægemiddelstoffer fra Regionens hospitaler. 

Det årlige forbrug af kemikalier er opgjort for hvert enkelt af regionens hospitaler 
og danner basis for en vurdering af hospitalernes miljøpåvirkninger i form af afled-
ning af miljøskadelige stoffer.  

Forbrug af lægemidler på hospitalerne rapporteres årligt af Sygehusapotek Region 
Nordjylland, som indberetter forbrugsdata til Sundhedsdatastyrelsen. På baggrund 
af disse forbrugsdata er der foretaget en vurdering af mulige miljøpåvirkninger fra 
lægemiddelstoffer fra det enkelte hospital. 

6.2 Metode 

6.2.1 Kemikaliekortlægning 
Region Nordjylland har på baggrund af regionens indkøbssystem og sikkerhedsda-
tablade opgjort mængden af de enkelte indholdsstoffer i kemikalier, som er ind-
købt til regionens hospitaler. I indkøbssystemet er varerne bl.a. inddelt i katego-
rier som f.eks. ”rengøringsmidler”, ”maskinopvaskemidler” og ”desinfektionsmid-
ler”. I 2015 blev opgørelsen udelukkende udført for varerne i kategorien ”rengø-
ringsmidler”, mens opgørelserne i 2016-2017 også har indeholdt varer fra katego-
rierne ”maskinopvaskemidler” og ”desinfektionsmidler”. 

Indholdsstofferne i kemikalierne er vurderet i forhold til tilslutningsvejledningens 
ABC-principper for vurdering af organiske stoffers miljøfarlighed ved tilledning til 
offentlige spildevandsanlæg11. Disse principper bygger på en inddeling af stoffer i 
tre kategorier på baggrund af stoffernes potentielle humane skadevirkning, biolo-
giske nedbrydelighed og potentielle effekt over for vandlevende organismer: 

• A-stoffer har egenskaber, som gør, at de er uønskede i afløbssystemet. Stof-
ferne bør erstattes eller reduceres til et minimum. 
 

• B-stoffer er stoffer, der ikke bør forekomme i så store mængder i det afledte 
spildevand, at miljømæssige effektgrænser overskrides. For udvalgte stoffer er 
der fastsat grænseværdier. Stofferne skal tillige reguleres efter princippet om 
anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
 

• C-stoffer er stoffer, som i kraft af deres egenskaber ikke giver anledning til 
fastsættelse af grænseværdier i afledt spildevand. Disse stoffer reguleres efter 
princippet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med lokalt fast-
satte kravværdier svarende hertil. 

                                                 

11 østyrelsen, Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Vejledning fra 
Miljøstyrelsen nr. 2, 2006 
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6.2.2 Lægemidler 
Opgørelse af miljøpåvirkninger fra lægemidler udføres ud fra det enkelte hospitals 
forbrug af lægemidler, som årligt rapporteres. DHI beregner ud fra viden om ind-
holdet af aktivstoffer i det enkelte lægemiddel, hvor meget af det specifikke læge-
middels aktivstof(fer) der afledes. Herefter har DHI foretaget en vurdering af po-
tentielle miljøpåvirkninger fra lægemiddelstofferne. 

DHI udarbejdede i 2015 en lægemiddelkortlægning for hospitalerne i Region Nord-
jylland, baseret på forbrugsdata fra 201212. Lægemiddelkortlægningen blev udført 
efter principperne i ”Forslag til administrationsgrundlag for lægemiddelstoffer i 
hospitalsspildevand - Anbefalede maksimale koncentrationer ved tilslutning til 
kloak”13 og ”Hospitalsspildevand – værktøj til tilslutningstilladelser”14, som også 
bygger på principperne fra Tilslutningsvejledningen.15  

Forbrugsdata fra Lægemiddeldatastyrelsen bliver med godt et års forsinkelse leve-
ret til DHI, som derefter har gennemført en yderligere bearbejdning for at kunne 
præsentere forbruget af aktivstoffer, som det er gjort i denne rapport. Lægemid-
delkortlægningen dækker nu årene 2012-2015. Lægemidlerne er opdelt i forbrugte 
A- og B-stoffer, og der er tillige gennemført en vurdering af, hvilke lægemiddel-
stoffer der er miljøkritiske. Til forskel fra ABC-vurderinger af kemikalier udføres ri-
sikovurderingen af lægemiddelstoffer for både A- og B-lægemiddelstoffer, idet læ-
gemiddelstoffer ikke umiddelbart kan substitueres eller udfases grundet deres an-
vendelse til sygdomsbehandling. 

De miljøkritiske lægemiddelstoffer for hvert hospital er de stoffer, som har en po-
tentiel effekt i vandmiljøet ud for det lokale renseanlæg, og som hospitalet er 
punktkilde til. Hvis hospitalets forbrug udgør mere end 2% af det samlede forbrug 
af stoffet i oplandet til det lokale renseanlæg, betragtes hospitalet som en punkt-
kilde. 

Den potentielle miljøeffekt i vandområdet vurderes ud fra forholdet mellem 
PECvandområde (Predicted Environmental Concentration i vandområdet) og PNEC 
(Predicted No-Effect Concentration i vandmiljøet). I denne rapport defineres et stof 
som miljøkritisk, hvis PEC/PNEC-forholdet er større end 0,1. De beregnede vand-
miljøkoncentrationer (PEC) skal betragtes som årsmiddelværdier, idet tallene er 
baseret på årsforbruget af lægemiddelstoffer og den årlige spildevandsmængde. 
Det betyder, at de faktiske lægemiddelstofkoncentrationer i perioder kan være 
større end middelværdien, og derfor er der af sikkerhedsmæssige årsager valgt et 
PEC/PNEC-forhold på 0,1 som grænsen for, hvornår et lægemiddel er miljøkritisk. 

                                                 

12 Region Nordjylland, Lægemiddelkortlægning på sygehuse i Region Nordjylland. Rapport ud-
arbejdet af DHI, juni 2015 
 
13 Kommunernes Landsforening, Forslag til administrationsgrundlag for lægemiddelstoffer i 
hospitalsspildevand - Anbefalede maksimale koncentrationer ved tilslutning til kloak. Rapport 
udarbejdet af DHI, 2013 
 
14 Arbejdsgruppen om kommunal regulering af lægemiddelstoffer i tilslutningstilladelser under 
Kommunernes Landsforening (KL), Hospitalsspildevand – værktøj til tilslutningstilladelser. De-
cember 2013 
 
15 Miljøstyrelsen, Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Vejledning 
fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2006 
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6.3 Vand og spildevand 
Tabel 6-1 viser udviklingen i vandforbruget på de administrative enheder Aalborg 
Universitetshospital (AAUH) og Regionshospital Nordjylland (RHN) i perioden 
2012-2017. Desuden er vist vandforbruget fordelt på de enkelte matrikler. Vand-
forbruget udgør det afregnede forbrug af ledningsvand leveret til hospitalerne fra 
de lokale forsyningsselskaber.  

Det er antaget, at spildevandsmængden er lig med vandforbruget. I 2016 blev der 
nedlagt to hospitaler: Dronninglund og Nykøbing Mors Sygehus, der tilhørte hver 
sin administrative enhed - henholdsvis Aalborg Universitetshospital og Thy-Mors 
Sygehus. Efterfølgende blev de administrative enheder Vendsyssel Sygehus og 
Thy-Mors Sygehus lagt sammen til RHN. De to sygehuses vandforbrug indgår i det 
samlede vandforbrug for AAUH og RHN i årene 2012-2015. De nedlagte sygehuses 
vandforbrug fremgår af Tabel 6-2. 

Tabel 6-1 Vandforbrug (2013-2017) på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland 
fordelt på de enkelte sygehuse i regionen. I 2016 blev følgende sygehuse nedlagt: Dronninglund og 
Nykøbing Mors Sygehus. 

 

Tabel 6-2 Vandforbrug 2012-2015 på nedlagte sygehuse. 

 

6.3.1 Nøgletal 
Udviklingen i relevante nøgletal for vandforbrug på hospitalerne i de to administra-
tive enheder AAUH og RHN er vist i Tabel 6-3 og Tabel 6-4 samt i  Figur 6-1 og Fi-
gur 6-2. Generelt er tendensen, at vandforbruget i forhold til antallet af udskrevne 
patienter og i forhold til antallet af sengedage er svagt faldende fra 2012 til 2017. 
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der i den nævnte perioder er ned-
lagt hospitaler og ændret i de administrative enheders struktur. Dette har indfly-
delse på de opgjorte vandmængder, antal udskrevne patienter og antallet af sen-
gedage pr. administrativ enhed, hvilket resulterer i større udsving i de beregnede 
nøgletal sammenlignet med en situation uden organisatoriske ændringer.  
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Vandforbruget for de to administrative enheder AAUH og RHN faldt med henholds-
vis 7% og 11% fra 2016 til 2017. I de to år skete der ingen ændringer i organise-
ringen af de administrative enheder. 

Tabel 6-3 Udviklingen i vandforbrug pr. udskrevet patient i perioden 2013-2017. De to enheder 
Vendsyssel og Thy-Mors blev slået sammen efter 2015. 

 

Tabel 6-4 Udviklingen i vandforbrug pr. sengedag i perioden 2013-2017. De to enheder Vendsyssel 
og Thy-Mors blev slået sammen efter 2015. 

 

 
Figur 6-1 Udviklingen i vandforbrug pr. udskrivning i perioden 2013-2017. 
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Figur 6-2 Udviklingen i vandforbrug pr. sengedag i perioden 2013-2017. 
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6.4 Kemikalier 
I 2017 blev indhentet oplysninger om forbruget af A- og B-stoffer indeholdt i kemi-
kalier indkøbt på hospitaler i Region Nordjylland. Tabel 6-5 viser mængden af A- 
og B-stoffer i kemikalier indkøbt i 2015, 2016 og 2017.  

Som nævnt i afsnit 4.2.1, blev opgørelsen i 2015 udelukkende udført på baggrund 
af varerne i kategorien ”rengøringsmidler”, mens opgørelserne i 2016 og 2017 
også indeholder kemikalier og varer fra kategorierne ”maskinopvaskemidler” og 
”desinfektionsmidler”. Tilføjelsen af de to ekstra kategorier betød en stigning i 
mængden af både A- og B-stoffer fra 2015 til 2016. Fra 2016 til 2017 skete der et 
fald i det samlede forbrug af i A-stoffer, mens forbruget af B-stoffer steg fra 2016 
til 2017 (se Tabel 6-5 samt Figur 6-3 og Figur 6-4). 

Indholdet af de enkelte stoffer er på sikkerhedsdatablade ofte opgivet i intervaller 
(%), og derfor er mængden i tabellen også vist som intervaller. Produkterne ind-
købt i et år bliver ikke nødvendigvis anvendt samme år. Dette kan give nogle mar-
kante stigninger eller fald i mængderne sammenlignet med det faktiske forbrug, 
der er mere udjævnet over årene.  

Tabel 6-5 Mængden af A- og B-stoffer i kemikalier indkøbt i 2015, 2016 og 2017 på hospitaler i Re-
gion Nordjylland. 

 

Mængden af A- og B-stoffer indkøbt på de enkelte hospitaler er illustreret i Figur 
6-3 og Figur 6-4. I begge figurer er anvendt de maksimale mængder af aktivstof-
fer beregnet ud fra procentandelen, der som nævnt kan variere.  

Faldet i den samlede mængde af A-stoffer skyldes væsentligst et fald i forbruget af 
natriumhypoklorit, der anvendes til desinfektion af vandet i terapibassiner på RHN 
Hjørring. Faldet opvejes ikke af den stigning, der er sket i forbruget af natriumhy-
poklorit på RHN Skagen. Tidligere - i 2016 - blev forbruget for RHN Hjørring og 
RHN Skagen opgjort under RHN Hjørring, selvom forbruget var fordelt med ca. 2/3 
på RHN Hjørring og 1/3 på RHN Skagen. 

Der findes på nuværende tidspunkt ikke andre rentable metoder til desinfektion af 
bassinvandet, og en substitution af natriumhypoklorit er derfor ikke umiddelbart 
mulig.  
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Figur 6-3 Udviklingen i forbruget (kg/år) af A-stoffer indeholdt i kemikalier fra 2015 til 2017. 

 

Figur 6-4 Udviklingen i forbruget (kg/år) af B-stoffer indeholdt i kemikalier fra 2015 til 2017. 

I alt indgår 12 aktivstoffer kategoriseret som A- og B-stoffer i de indkøbte kemika-
lier. Alle aktivstofferne er nævnt i Tabel 6-6, og af tabellen fremgår, hvilke hospi-
taler der anvender A-stoffer. 
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Tabel 6-6 Oversigt over A-stoffer i kemikalier indkøbt på de enkelte hospitaler. 

 

Stigningen i forbruget af B-stoffer er fortsat fra 2016 til 2017. De største forbrug 
af B-stoffer er relateret til de to hospitaler AAUH Syd og RHN Thisted, hvor der i 
2017 blev forbrugt henholdsvis 1.365 og 1.170 liter vaskemiddel, med en procent-
andel af B-stoffet N-(2-ethylhexyl)isononan-1-amid på 1-10%. Den markante stig-
ning i mængden af B-stoffer fra 2015 til 2016 var begrundet i, at flere varekatego-
rier blev inkluderet i kortlægningen i 2016 sammenlignet med 2015. På AAUH Syd 
og RHN Thisted var den store stigning fra 2015 til 2017 primært relateret til ét va-
skemiddel til sengevask, der kom med i opgørelsen for 2016. 

Samlet set er der registret fem B-stoffer i de indkøbte kemikalier. B-stoffet N-(2-
ethylhexyl) isononan-1-amid overskrider de miljømæssige effektgrænser i vand-
områderne ud for renseanlæggene Aalborg Vest og Thisted (se   
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Tabel 6-7). Miljørisikoen (PEC/PNEC) er beregnet ud fra de anvendte mængder af 
aktiv stoffer, det årlige flow på renseanlæggene samt en antagelse om, at der ikke 
sker fjernelse på renseanlæggene. Hvis PEC/PNEC er større end 0,1, er der risiko 
for miljøeffekter i vandområdet. 

Tabel 6-7 Oversigt over beregnet PEC/PNEC-forhold for B-stofferne.  

 

-  Ingen beregninger 
*) Der er anvendt gennemsnitlige årsvandmængder oplyst af renseanlæggene  

**)   Der er regnet med en større fortyndingsfaktor, idet Mariagerfjord Renseanlæg ud-
leder til Kattegat 

6.5 Lægemiddelstoffer 
Forbrugsdata fra Lægemiddeldatastyrelsen leveres med godt et års forsinkelse til 
DHI, som derefter har gennemført en yderligere bearbejdning, for at kunne præ-
sentere data, som det er gjort i denne rapport. Lægemiddelkortlægningen dækker 
nu årene 2012 til og med 2015. Mængden af forbrugte lægemiddelstoffer kategori-
seret som A- og B- stoffer er vist i Tabel 6-8, hvor også antallet af miljøkritiske 
lægemiddelstoffer er vist. Kriterierne for miljøkritiske stoffer er beskrevet i afsnit 
4.2.2. 

Risikovurderingen af lægemiddelstofferne resulterede i et antal potentielt miljøkri-
tiske lægemidler for hvert hospital. Risikoen er beregnet i forhold til miljømæssige 
effektgrænser, der er baseret på miljødata for det enkelte stofs effekter på akvati-
ske organismer (f.eks. alger, krebsdyr og fisk). Disse miljødata er i nogle tilfælde 
begrænsede, og derfor er risikoen her angivet som en potentiel risiko.  

Tabel 6-8 Mængden af A- og B-stoffer i lægemidler forbrugt på regionens hospitalet i 2012-2015 
samt antallet at potentielt miljøkritiske lægemidler udledt fra de enkelte hospitaler. 
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Med udgangspunkt i opgørelsen af A- og B-lægemiddelstoffer og Kommunernes 
Landsforenings værktøj16 kan hospitaler rangeres som større eller mindre forure-
ningskilder. Ved anvendelse af denne metode rangeres Aalborg Universitetshospi-
tal, Syd, som en større kilde, mens de øvrige hospitaler udgør mindre kilder. 

Mængden af A- og B-stoffer anvendt på de enkelte hospitaler er desuden illustre-
ret i Figur 6-5 og Figur 6-6 hvoraf det fremgår, at der er sket en samlet stigning i 
forbruget af A-stoffer fra 2014 til 2015, mens det samlede forbrug af B-stoffer har 
været svagt faldende fra 2013 til 2015.  

Opgørelsen af A- og B-stoffer samt miljøkritiske stoffer blev første gang gennem-
ført i 2012. Siden er datagrundlaget blevet forbedret, og derfor skal man være 
varsom med at udpege udviklingstendenser. Antallet af miljøkritiske lægemiddel-
stoffer ser dog ud til at ligge nogenlunde stabilt på omkring 150 (se Figur 6-7). 

 

                                                 

16 Arbejdsgruppen om kommunal regulering af lægemiddelstoffer i tilslutningstilladelser under 
Kommunernes Landsforening (KL), Hospitalsspildevand – værktøj til tilslutningstilladelser. De-
cember 2013 
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Figur 6-5 Udviklingen i forbruget (kg/år) af A-stoffer indeholdt i lægemiddelstoffer fra 2012 til 
2015. 

 

Figur 6-6 Udviklingen i forbruget (kg/år) af B-stoffer indeholdt i lægemiddelstoffer fra 2012 til 
2015. 

 

Figur 6-7 Antallet af miljøkritiske lægemiddelstoffer forbrugt på hospitalerne fra 2012 til 2015. 

Beregnes mængden af anvendte A- og B-stoffer på baggrund af antal sengedage 
ses, at forbruget for AAUH og RHN ændrede sig i 2015, sådan at der nu ikke læn-
gere er den store forskel mellem forbruget på de to administrative enheder (A-
stoffer: 1,1 og 1,0 g/sengedag og B-stoffer: 3,4 og 3,2 g/sengedag).  

Tabel 6-9 Mængden målt som kg/år og g/sengedag af A- og B-stoffer forbrugt på de to enheder 
Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland i årene 2012-2015.  
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Figur 6-8 og Figur 6-9 illustrerer udviklingen i forbruget A- og B-stoffer beregnet 
som g/sengedag. Samlet set er der sket et fald fra 2013 til 2015 i mængden af an-
vendte A- og B-stoffer for AAUH og RHN tilsammen. Forbruget af B-stoffer målt i 
absolutte tal overstiger forbruget i A-stoffer, men det relative fald i forbruget af A-
stoffer fra 2014 til 2015 var større end faldet i forbruget af B-stoffer.  

 

Figur 6-8 Mængden af A-stoffer (g/sengedag) indeholdt i lægemiddelstoffer anvendt på AAUH og 
RHN i årene 2012-2015. 
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Figur 6-9 Mængden af B-stoffer (g/sengedag) indeholdt i lægemiddelstoffer anvendt på AAUH og 
RHN i årene 2012-2015. 

6.5.1 Nye lægemiddelstoffer 
I henhold til vilkårene i tilslutningstilladelserne for hospitalerne i Region Nordjyl-
land skal der hvert år udarbejdes en opgørelse og vurdering af nye lægemidler, 
som er blevet brugt på hospitalerne siden sidste opgørelse. I 2016 blev der udar-
bejdet en opgørelse, som er rapporteret i ”Lægemiddelkortlægning på sygehuse i 
Region Nordjylland” 17. Rapporten er baseret på data for 2012.  

I EMA’s Guideline17 for miljøvurdering af lægemiddelstoffer er aktionsgrænsen for 
lægemiddelstofkoncentrationer i vandområder sat til 0,01 µg/l. Denne koncentra-
tion er baseret på beregnede koncentrationer ud fra forbrugsdata og en konserva-
tiv antagelse om at, der ikke sker omsætning i renseanlæggene. 

I dette års miljørapport er nye lægemiddelstoffer udpeget ved at sammenligne det 
enkelte hospitals forbrug af lægemiddelstoffer i 2014 med forbruget i 2015. Der 
blev identificeret i alt 49 nye lægemidler på hospitalerne baseret på kriteriet om, 
at PEC (Predicted Environmental Concentration) er >0,01 µg/l i vandområdet. Af 
disse lægemidler er der 16, hvor belastningen fra hospitalet udgør mere end 2% af 
renseanlægsbelastningen. Dermed betragtes hospitalet som en punktkilde. De læ-
gemidler, som er nye på ét hospital kan sagtens være i brug på de andre hospita-
ler. Der er også enkelte lægemiddelstoffer, der optræder, som nye på flere hospi-
taler. 

I Tabel 6-10 er miljørisikoen beregnet som forholdet mellem PECvandområde (Pre-
dicted Environmental Concentration i vandområdet) og PNEC (Predicted No-Effect 
Concentration i vandmiljøet). Det er ikke alle lægemiddelstofferne for hvilke, der 
eksisterer PNEC-værdier. Samtidig skal man være opmærksom på, at usikkerhe-
den på PNEC varierer fra lægemiddelstof til lægemiddelstof.  

Af Tabel 6-10 fremgår, at der er tre lægemiddelstoffer (metformin med sitagliptin, 
azithromycin, methadon) anvendt på henholdsvis RHN Thisted, RHN Hjørring og 
RHN Brønderslev, hvor hospitalets bidrag i oplandet er lige over 2%, og hvor den 
samlede estimerede udledning af lægemiddelstoffer har en PEC/PNEC-værdi større 
end 0,1. Dermed er der risiko for miljøeffekter i vandområderne. Der er desuden 
fire lægemiddelstoffer (polystyren sulfonat, ursodeoxycholsyre, tapentadol, cole-
styramin), hvor der på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelige miljødata.  

Tabel 6-10 Oversigt over nye lægemiddelstoffer taget i anvendelse i 2015 sammenlignet med læ-
gemiddelstoffer i anvendelse i 2014. Der er kun vist lægemiddelstoffer hvor koncentrationen i vand-
området er beregnet til at være >0,01 µg/l og hospitalernes %-andel er >2%. Miljørisikofaktorer 
(PEC/PNEC) >0,1 er markeret med fed skrift og disse lægemiddelstoffer er markeret med gråt.  

                                                 

17 EMA (European Medical Agency), Guideline on the environmental risk assessment of 
medical products for human use. EMEA/CHMP/SWP/4447/00, June 2006 
 



 

 

Klima- og miljøregnskab  Region Nordjylland 2017  www.niras.dk 

77 

 

  



 

 

Klima- og miljøregnskab  Region Nordjylland 2017  www.niras.dk 

78 

6.6 Spildevandsmålinger 
I hospitalernes tilslutningstilladelser er der stillet vilkår om, at der skal udføres 
målinger på spildevandet for almindelige spildevandsparametre, tungmetaller, mil-
jøfarlige stoffer og indhold af lægemiddelstoffer. I 2017 blev der gennemført egen-
kontrolprogrammer på syv af regionens hospitaler. Heraf har fem af hospitalerne 
mere end én målebrønd, hvor spildevandet karakteriseres (se Tabel 6-11). 

Tabel 6-11 Oversigt over prøvetagninger på hospitaler i regionen i 2016 samt kommentarer til pa-
rametre, der har være forhøjet i forhold til tilslutningstilladelsernes kravværdier.  

 

Brønd P1 på AAUH Nord blev der d. 22.05.2017 målt LAS i en koncentration på 
1.500 µg/l og i Brønd Ø bundfældeligt stof på 66 ml/l samt olie/fedt på 150 mg/l. 
Grænseværdierne for de tre parametre var: LAS 700 µg/l, bundfældeligt stof 50 
ml/l og olie/fedt 50 mg/l, og dermed var grænseværdierne for de tre nævnte stof-
fer overskredet. Der blev desuden målt kortvarige overskridelser af pH i Brønd K 
d. 18.01.2017.  
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I tilslutningstilladelsen for AAUH Hobro fra 2014 var grænseværdien for DEHP fast-
sat til 7 µg/l jf. Spildevandsvejledningen fra 2006. Efterfølgende er grænseværdien 
for DEHP i de fleste tilslutningstilladelser justeret i forhold til de gældende miljø-
kvalitetskrav for vandområder, således at kravværdien for DEHP nu er 87 µg/l. 
Mariagerfjord Kommune har oplyst, at kravværdien ændres for DEHP på AAUH Ho-
bro ved næste revision af tilslutningstilladelsen. 

I tilslutningstilladelsen for RHN Hjørring indgår et vilkår for COD/BOD-forholdet, 
som skal ligge under 3. I to blandprøver var COD/BOD henholdsvis 3,75 og 3,2, og 
i blandprøven fra d. 15.03.2017 var koncentrationen af suspenderet stof 450 mg/l, 
hvor grænseværdien er 300 mg/l. 

De to spildevandsprøver fra RHN Frederikshavn overholdt alle tilslutningstilladel-
sernes kravværdier.  

LAS koncentrationen var i én blandprøve fra RHN Thisted forhøjet (1.000 µg/l) 
sammenlignet med kravværdien på 700 µg/l. Region Nordjylland arbejder generelt 
for udfasning af brugen af LAS.  

For i alt fem af hospitalerne blev der konstateret kortvarige pH-værdier uden for 
grænseværdi-intervallet på 6,5-9,0. RHN Brønderslev har ingen krav til pH-målin-
ger. RHN Thisted og AAUH Hobro har et fast interval på 6,5–9,0 for pH, mens fem 
hospitaler har tilladelse til kortvarige pH-værdier uden for intervallet 6,5-9,0. 

Der er en proces i gang med at undgå overskridelser af grænseværdier som op-
følgning på den udarbejdede BAT-redegørelse. 

6.6.1 Resistente bakterier 
Forekomsten af resistente bakterier på hospitaler er et stort samfundsmæssigt fo-
kuspunkt. Spredning af resistente bakterier via spildevand og i vandmiljøet udgør 
en potentiel risiko for kloakarbejdere, medarbejdere på renseanlæg samt alle, som 
er i kontakt med vandmiljøet (badegæster, fiskere m.fl.).  

Antibiotikaresistens opstår typisk i tarmen hos patienter ved anvendelse af antibio-
tika, og herfra spredes de resistente bakterier via afføring til spildevand. Samtidig 
kan resistente bakterier opstå ved forekomst af antibiotika/kemikalier i spildevan-
det, som selekterer de resistente bakterier ved at hæmme væksten af de føl-
somme bakterier. På hospitaler anvendes meget antibiotika, og det er derfor nær-
liggende at forvente en stor andel af resistente bakterier i spildevandet fra hospi-
taler.  

Der er på nuværende tidspunkt kun i begrænset omfang udført undersøgelser af 
forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i spildevand fra danske hospitaler. I 
Region Nordjylland er der i 2016-17 gennemført en række undersøgelser for resi-
stente bakterier på AAUH Syd, RHN Hjørring og RHN Thisted.18 

Undersøgelsens resultater indikerer, at hospitalerne er væsentlige kilder til fore-
komsten af ESBL- og CPE-resistente bakterier i tilløb til renseanlæggene i Thisted, 
Hjørring og Aalborg. Denne konklusion baseres på, at andelen af ESBL-resistente 
                                                 

18 Region Nordjylland, Resistente bakterier i spildevand fra Region Nordjylland – Screenings-
målinger på sygehuse og kommunale renseanlæg i Thisted, Hjørring og Aalborg. Rapport ud-
arbejdet af DHI, januar 2018 
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E. coli i spildevandet fra hospitalerne var meget høj på visse dage (60-100%), og 
at 85-88% af forbruget af antibiotika, som selekterer for ESBL, anvendes til ind-
lagte patienter på hospitalerne.  

ESBL-producerende bakterier (Extented Spectrum Beta-Lactamase) hører til grup-
pen af enterobakterier (tarmbakterier), som typisk giver urinvejsinfektioner. CPE 
(Carbapenemase-Producerende Enterobakterier) er bakterier, som udover at være 
ESBL-resistente også producerer carbapenemase, der nedbryder antibiotika af ty-
pen carbapenemer, såsom meropenem og ertapenem. 

For de sjældent forekommende, men behandlingsmæssigt særligt kritiske CPE re-
sistente bakterier, viste målingerne tilstedeværelse af CPE i spildevandet fra RHN 
Hjørring og AAUH Syd. De samme CPE-resistenstyper (MBL og KPC) blev målt i 
spildevandet fra AAUH Syd og i tilløb til renseanlægget. Forbruget af carbapene-
mer (som selekterer for CPE) på hospitalerne udgør samtidigt henholdsvis 100 og 
85% af det totale forbrug i kloak-oplandene.  

Der blev ikke målt CPE i spildevandet fra hospitalet eller renseanlægget i Thisted, 
hvilket underbygger, at hospitalerne formodentligt er primære kilder til forekom-
sten på renseanlæggene. Hvis der blev målt CPE i spildevandet fra hospitalerne, 
blev der også målt CPE i tilløbet til renseanlægget. Og der, hvor der ikke blev målt 
CPE, blev der altså heller ikke målt CPE i tilløb til renseanlægget.  

VRE (vancomycin resistente enterokokker) blev målt på et lavt niveau ved både 
hospitalsafledninger og i tilløb til renseanlæg. Andelen af målte VRE var lavere i 
spildevandet fra RHN Thisted, RHN Hjørring og AAUH Syd sammenlignet med an-
delen i spildevandet fra andre danske hospitaler. Dette peger på en lav forekomst 
af VRE hos patienterne på hospitalerne i Thisted, Hjørring og Aalborg. 
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7 Konklusion og anbefalinger - klimaregnskab 

7.1 Konklusion 
Region Nordjylland præsenterer et ambitiøst klimaregnskab der inkluderer både 
scope 1-, 2-, og 3-udledninger. Klimapåvirkningen fra Regionens brug af brænds-
ler i eget udstyr og køretøjer (Scope 1) samt fra Regionens forbrug af kollektiv 
energi (scope 2) udgør 11 % af det samlede klimaregnskab for drift. Mens klima-
påvirkningen ved fremstilling af indkøbte varer og services (scope 3) udgør 89 % 
af udledningen. 

Fra 2016 til 2017 falder klimafodaftrykket for tre ud af syv driftsenheder (Admini-
strationen, Sygehusapoteket og Øvrig sundhed), og stiger for de resterende fire 
(Psykiatrien, Specialsektoren, Aalborg Universitetshospital og Regionshospital 
Nordjylland). 

Samlet set stiger det totale klimafodaftryk for Region Nordjylland fra ca. 181.000 
ton CO2 i 2016 til 224.000 ton CO2 i 2017, svarende til en stigning på ca. 24 %. 
Som det fremgår af analysen skyldes dette primært en stigning for AAUH på ca. 
47.000 ton CO2 og for RHN på næsten 6.000 ton CO2. For begge driftsenheder fo-
rekommer den primære stigning indenfor området Patientartikler. 

Indkøbsvolumen (DKK) for Patientartikler udvikles ikke med tilsvarende stigning 
som klimapåvirkningen, og stigningen er primært et resultat af overgangen fra 
FORWAST-databasen til EXIOBASE-databasen, som er nærmere beskrevet i meto-
deafsnittet (sektion 8.3). Den nye database er mere tidsvarende og repræsentativ 
grundet højere detaljering og bedre datagrundlag, og det var derfor forventet at 
Regionens klimafodaftryk ville stige med overgangen til EXIOBASE. De primære 
kilder til CO2 for patientartikler for AAUH og RHN er relateret til Medicin, Medicin-
ske luftarter samt Medicinsk udstyr og apparater / lægemidler etc., og da udled-
ningsfaktorerne for disse indkøbsposter er steget, øges klimapåvirkningen. Dvs. 
stigningen i udledningen fra AAUH og RHN skyldes ikke udelukkende en øget ind-
købsvolumen, men primært et bedre datagrundlag for beregning af CO2-udlednin-
gen. 

For hvert driftsenhed er angivet en Top-10 over de indkøbsposter der bidrager 
med den største klimapåvirkning i 2017. Dette er et strategisk redskab der sikrer 
at Regionen kan udvælge relevante indsatsområder for nedbringelse af klimafodaf-
trykket fremadrettet. 

Den udledning der afrapporteres til Danmarks naturfredningsforening udgør 14 % 
af Regionens samlede CO2-udledning i 2017. Dog omfatter opgørelsen nogle af de 
områder, som RN har størst mulighed for at påvirke, dvs. energiforbrug i bygnin-
ger og udledning fra transportområdet.  

Det ses at udledningen stiger med 3 % fra 2016 til 2017, men da udledningen 
samlet set falder med 8 % fra baseline-året 2014 til 2017, opnår Regionen en re-
duktion i udledningen på mere end 2 % pr. år, hvilket samlet set overstiger de 2 
% Regionen har forpligtet sig til at nedsætte udledningen med. 
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7.1.1 Anbefalinger 
 
Gennemgang af top-10 CO2-bidragere pr. driftsenhed 
For klimaregnskabet 2017 er udarbejdet en top-10 over de regnskabsposter der 
bidrager med den største klimapåvirkning pr. driftsenhed, og det er beskrevet 
hvilke IO-processer indkøbsposterne er matched med. Det anbefales af Regionen 
gennemgår disse regnskabsposter med henblik på at igangsætte initiativer der 
adresserer de største bidrag af CO2. Eksempler på initiativer: 
 
EX 1: Kontorartikler er i Top-10 indkøbsposter for Administrationen, Psykiatrien, 
Specialsektoren og RHN. For at undersøge potentialet for at nedbringe forbruget, 
kan Regionen undersøge det nuværende indkøb og forbrug af kontorartikler, fx: 
 
• Er der lokaliteter med store forbrug, og hvad skyldes forbruget?  
• Kan udvalget af kontorartikler begrænses?  
• Er der potentiale for at opsætte systemer der i højere grad kan bevare kontor-

artikler i kredsløb? Den type kontorartikler (mapper, ringbind etc.) der ikke op-
bruges på samme vis som fx skriveredskaber. 

EX 2: IT-udstyr udgør en af de største klimapåvirkninger for Sygehusapoteket, 
Psykiatrien og Specialsektoren. Regionen kan i værksætte en undersøgelse der 
sikrer, at indkøb ikke overstiger faktiske behov. Dette kan eksempelvis understøt-
tes ved at overgå til at lejet IT-udstyr, hvor regionen løbende lejer det udstyr der 
løbende er behov for. Dette har potentiale for at understøtte 1). overblik over det 
udstyr der er i kredsløb, 2). at udstyr ikke ”glemmes” og forældes, 3). at udstyr 
der ikke længere anvendes returneres til den udlejende virksomhed. 
 
Ligeledes anbefaler NIRAS, at Regionen undersøger, at det match (Regionens 
regnskabspost og IO-proces) der er foretaget, er repræsentativt for hele indkøbs-
posten. Se fx ”Personalegoder uden moms” for Administrationen. 
 
Videresalg af brugt udstyr kan nedsætte Regionens klimafodaftryk 
Regionen har oplyst, at der videresælges brugt udstyr (udstyr, apparater, maski-
ner etc.) til eksterne aftagere. Ved videresalg af udstyr kan det siges, at regionen 
medvirker til, at der produceres en mindre mængde udstyr andet steds.  

Produktion af udstyr involverer råmaterialer, forarbejdnings- og fremstillingspro-
cesser etc., alt sammen noget der har en klimapåvirkning. Hvis RN videresælger 
brugt udstyr, er Regionen således med til at nedsætte produktion og salg af nyt 
udstyr (og dertilhørende klimapåvirkning) andetsteds. Videresalg af udstyr er i 
tråd med tankegangen indenfor Cirkulær Økonomi, der handler om at ændre ”Pro-
ducer-brug-smid væk”-tankegangen, og i stedet holde ressourcer og produkter i 
kredsløb. 

I udarbejdelsen af klimaregnskabet for 2017 har NIRAS A/S forsøgt at indhente 
data på regionens videresalg af udstyr, med henblik på at beregne opnåede ”CO2-
kreditter”, der tilsvarende fratrækkes Regionens klimafodaftryk. Det har imidlertid 
ikke været muligt at indhente data herom, og NIRAS anbefaler derfor, at Regionen 
arbejder på at indhente data om videresalg, til brug i beregningen af klimafodaf-
trykket for 2018. 

  

 Videresalg af brugt udstyr 
er i tråd med tankegangen 
indenfor Cirkulær Øko-
nomi, der handler om at 
ændre ”Producer-brug-
smid væk”-tankegangen, 
og i stedet holde ressour-
cer i kredsløb. 
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Monitorering af bygninger kan hjælpe til at styre energiforbrug 
Historisk set har der været fejl i energidata for enkelte lokaliteter, fx grundet fejl-
aflæsninger i angivne energienheder (fx MWh i stedet for kWh). I tillæg til klima-
regnskabet for 2017 er derfor udarbejdet en excelmappe med detaljer for energi-
forbrug fordelt på Regionens lokaliteter (på adresseniveau) for 2015 til 2017. 

Formålet med excelmappen er, at Regionen – på adresseniveau - kan kaste et 
mere kritisk blik på energiforbruget, ved at sammenholde forrige års forbrug med 
forbruget fremadrettet. På den måde sikres kvaliteten af data, og muliggør at regi-
onen fx kan igangsætte energirenoveringer og/eller bedre styring af energiforbrug 
for lokaliteter med høje energiforbrug. 

Detaljering af affaldsområdet kan skabe muligheder for symbioser 
Regionen har siden 2015 leveret data på fysiske affaldsmængder, der er opgjort i 
Regionens klima- og miljøregnskab (sektion 0). På linje med energi-, transport- og 
fødevareforbrug, ønsker Regionen at udskifte regnskabsdata for affald med af-
faldsopgørelser i fysiske enheder.  

Efter en grundig gennemgang af affaldsdata for 2017 blev det besluttet at data 
fortsat er for mangelfuldt til at repræsentere Regionens affaldsmængder, og der-
med erstatte regnskabsposterne for renovation. I stedet har NIRAS anvendt en 
fordelingsnøgle for klimapåvirkningen for affald fra Region Midtjylland, der er ble-
vet koblet til udgifterne for renovation. NIRAS anbefaler, at der fortsat arbejdes på 
at forbedre datagrundlaget for affald. 

Ved at detaljere affaldsområdet, er der dels potentiale for at forbedre datagrundla-
get for beregning af klimapåvirkningen fra affald, dels potentiale for at identificere 
affaldsfraktioner der kan indgå i potentielle symbiosesamarbejder. I symbiosesam-
arbejder identificeres specifikke affaldsfraktioner der kan indgå som råmaterialer 
andetsteds, og dermed dække et ressourcebehov hos interesserede aftagere, og 
potentielt afføde CO2-kreditter i Regionens klimafodaftryk. Her tænkes på alle de 
typer affald der opstår ved hospitalsdrift altså både tørre fraktioner som glas, pla-
stik mm. men også madaffald. Der er potentiale for at identificere affaldsmængder 
fra hospitals til indgåelse af symbiosesamarbejder med eksterne aftagere. 

Indsamling af madaffald til vedvarende energiproduktion 
Flere danske virksomheder tilbyder at indsamle madaffald fra storkøkkener og 
lign. Madaffaldet omdannes til energi, og der udvindes nærringsstoffer til gød-
ningsformål. Region Nordjylland har potentiale til at indsamle store mængder 
madaffald og iværksætte en indsamlingsordning.  

 I tillæg til klimaregnskabet 
er udarbejdet et indtast-
ningsværktøj der skal 
hjælpe Regionen med at 
monitorere energiforbrug i 
bygninger. 

 I symbiosesamarbejder 
identificeres specifikke af-
faldsfraktioner der kan 
indgå som råmaterialer 
andetsteds, og dermed 
dække et ressourcebehov 
hos interesserede afta-
gere, og potentielt afføde 
CO2-kreditter i Regionens 
klimafodaftryk. 
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8 Metode 
I følgende afsnit præsenteres de anvendte metoder og datagrundlaget for udarbej-
delsen af indeværende opgørelse af påvirkning på det globale klima. 

8.1 Region Nordjyllands klimafodaftryk 
Et klimafodaftryk (eller klimaregnskab) er en kortlægning over, hvor meget en 
virksomhed påvirker det globale klima gennem sine aktiviteter19. I mange virk-
somheders kortlægninger ligger fokus på el- og varmeforbrug, og evt. direkte af-
brænding af brændsler i forbindelse med transport (benævnt den ”direkte CO2-ud-
ledning”). RNs opgørelse begrænser sig imidlertid ikke til energi og transport. Alle 
de varer og services som RN forbruger for at opretholde sin virksomhed, primært 
hospitalsdrift, har en effekt på det globale klima, og er derfor indeholdt i opgørel-
sen. Hvad enten der er tale om en senge, byggematerialer, medicin eller andet, 
indgår der materialer til produktion, transport af materialer, transport af færdige 
produkter, energiforbrug i forbindelse med afskaffelse osv. osv. I hvert led af pro-
duktets såkaldte livscyklus-faser forekommer udledning af drivhusgasser til atmo-
sfæren. Nedenfor ses et eksempel på en livscyklus for en fødevare.  

 

Figur 8.1 Livscyklus for et fødevareprodukt. I hver livscyklusfase udledes drivhusgasser, herunder 
drivmidler til landbrugsmaskiner under høst, energi til forarbejdningsprocesser, transport af det fær-
dige produkt, energiforbrug til køling og opvarmning af fødevaren osv. 

Hvis en klimakortlægning udelukkende fokuserer på el- og varmeforbrug, svarer 
det til, at der i ovenstående eksempel kun tages højde for det energiforbrug der er 
forbundet med afkøling og opvarmning af fødevaren. Således medtages der ikke 
drivhusgasser forbundet med produktets øvrige livscyklusfaser (benævnt den ”in-
direkte CO2-udledning”). For virksomheder der har arbejdet med miljø og klima 
gennem længere tid, er det derfor et naturligt næste skridt både at kortlægge den 
direkte og indirekte udledning fra virksomhedens aktiviteter. For RN ses det at 

                                                 

19 Drivhusgasserne analyseres i henhold til IPCCs karakteriseringsfaktorer og angives i CO2-
e. 
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mere end 80 % af klimapåvirkningen stammer fra den indirekte CO2-udledning. 
Dette understreger vigtigheden i at inkludere samtlige aktiviteter forårsaget af 
virksomhedens virke, for at opnå et retvisende billede af klimafodaftrykket.  

8.2 Scope 1-, 2 & 3-udledning 
I tråd med den Internationale Drivhusgas Protokol kategoriseres udledningen i 
scope 1-, 2, og 3. Scope 1 er den direkte udledning forårsaget af kilder, som virk-
somheden ejer eller kontrollerer. Den indirekte udledning opstår derimod som 
konsekvens af virksomhedens forbrug af netbaseret energi (scope 1), samt indkøb 
af produkter og ydelser (scope 3). Dvs. fra kilder som virksomheden ikke har di-
rekte kontrol eller ejerskab over.  

• Scope 1: Alle direkte udledninger forårsaget af virksomheden, f.eks. af-
brænding af brændsler i egne biler og i egne kedler til energiproduktion. 
  

• Scope 2: Alle indirekte udledninger forårsaget af virksomhedens indkøb af 
energi, herunder el og fjernvarme.  
 

• Scope 3: Alle andre indirekte udledninger forårsaget af virksomhedens ind-
køb af varer og services, f.eks. indkøb af IT-udstyr, konsulentydelser, mad, 
outsourcede aktiviteter, rejser, reklamer, marketing, affald osv. 

 

Figur 8.2 Figuren illustrerer udledninger fordelt på scope 1, 2 og 3. Figuren er lånt fra IPCC. 

For de fleste virksomheder udgør scope 3-udledningen den største post i klimafod-
aftrykket. Dette gælder også hospitalsvirksomheder som RN, da der udover ener-
giforbrug (scope 1 og 2) indkøber og anvendes store mængder produkter og ser-
vices (scope 3) for at kunne levere sundhedsydelser. Scope 3-udledningen er tra-
ditionelt set den sværeste udledning at kortlægge, da det kan være vanskeligt at 
finde data på mængderne af de enkelte forbrug og ikke mindst udledningen for-
bundet med produkterne gennem deres livscyklus. Regnskabsdata – dvs. en ud-
skrift af virksomhedens årlige forbrug (i DKK) af varer og services er ofte den ene-
ste måde til at få et overblik over kilderne til den indirekte udledning. 
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8.3 Datagrundlag – klimafodaftryk 
NIRAS beregner RNs klimafodaftryk ud fra et livscyklusperspektiv, hvor indkø-
bsdata kobles med livscyklusdatabasen EXIOBASE v320. Databasen kombinerer 
økonomiske Input-Output-tabeller (IO-tabeller) med detaljerede udledningsop-
gørelser, der alt i alt udgør 164 Input-Output-processer (IO-processer).  

En IO-tabel er en økonomisk opgørelse over handelstransaktioner mellem sektorer 
i ind- og udland. I EXIOBASE er IO-tabellen udvidet med miljøpåvirkninger (fx 
CO2-udledning) forbundet med de økonomiske transaktioner. 

IO-processerne udgør fx transportmidler, maskiner, kontorartikler og fødevarer. 
Fra og med 2017 anvendes EXIOBASE-databasen, mens der for årene 2011 til 
2015 anvendtes FORWAST, der er forløberen for EXIOBASE. EXIOBASE opererer i 
2011-prisniveau, og alle indkøbsposter omregnes til EUR2011. Da databasen er 
baseret på økonomiske IO-tabeller inkluderes den opstrøms værdikæde – dvs., 
når klimapåvirkningen ved fremstilling af 1 kg jomfruligt materiale vurderes, med-
regnes miljøpåvirkninger helt tilbage til udvindingen eller dyrkningen af materialet. 

Udgangspunktet for beregningen af klimafodaftrykket bygger på data fra Regio-
nens økonomiske regnskaber for årene 2011 til 2017, samt RNs opgørelse af el, 
varme, fødevarer og transport i samme periode. Metoden er således en hybrid me-
tode der både anvender økonomiske og fysiske data. Økonomiske udgifter forbun-
det med skatter, afgifter, investeringer og lønninger bidrager ikke til Regionens kli-
mafodaftryk og medtages derfor ikke i opgørelsen. Metoden der til dels baseret på 
indkøbsdata, er afgørende for at kunne scope 3-udledningen fra RN. For at opnå 
en større nøjagtighed i klimafodaftrykket, anvendes som beskrevet data i fysiske 
enheder, hvor data kan fremskaffes. For region Nordjylland udskiftes data for 
transport, energi og forplejning med data i fysiske enheder. For data i fysiske en-
heder indhentes eksterne CO2-udledningsfaktorer, herunder den aktuelle udled-
ningsfaktor for el og udledningsfaktorer for relevante brændsler. 

Et vigtigt element i brug af ovenstående metode er at undgå dobbelttælling i for-
hold til de datasæt som supplerer indkøbsdata. Eksempelvis kan der opstå dob-
belttælling, hvis udledningen relateret til et varmeforbrug udregnes både gennem 
indkøbsdata og et datasæt med varmeforbrug i kWh. Derfor er alle poster der en-
ten ligger udenfor systemgrænserne eller bliver talt med ud fra supplerende data-
sæt, fjernet fra indkøbsdata. Dette princip er illustreret nedenfor. 

                                                 

20 EXIOBASE web: http://www.exiobase.eu/index.php/welcome-to-exiobase 
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Figur 8.3 Beregningen af RN’s klimafodaftryk tager en hybrid tilgang hvor data i fysiske enheder 
kombineres med regnskabsdata i DKK. 

8.4 Beregning - klimafodaftryk 
Selve beregningen af RNs klimafodaftryk foretages i SimaPro, der er et anerkendt 
livscyklus software. SimaPro muliggør analysen baseret på EXIOBASE databasen, 
samt hybridisering med data i fysiske enheder og eksternt indhentede udlednings-
faktorer for fx el og brændsler. 

8.5 Region Nordjyllands klimarapportering til DN 
Som del i Regionens klimastrategi er indgået en aftale med Dansk Naturfrednings-
forening (DN), hvori Regionen skal reducere udledningen med 2 % pr. år sammen-
lignet med 2014. Opgørelsen der omfatter udledningen fra energiforbrug i bygnin-
ger og en del af Regionens transport, er således ikke ligeså omfattende som Regi-
onens samlede klimafodaftryk. Der er desuden metodiske forskelle i de to opgørel-
ser (jf. DN’s retningslinier21), der betyder, at Regionens klimafodaftryk ikke er di-
rekte sammenligneligt med opgørelsen til DN. Nedenfor specificeres hvilke kilder til 
CO2-udledning der medregnes i DN-opgørelsen. Betegnelserne A1 og A2 refererer 
til RNs aftale med DN. 

• A1 – Energiforbrug (el og varme) i bygninger 
• A1 – Brændsel til fyring i bygninger  

 
• A2 – Brændsel, egne og leasede køretøjer og maskinpark 
• A2 – Brændsel, medarbejderkøretøjer 
• A2 – Kollektiv transport22 

8.6 Udspecificering af datagrundlag 
Nedenfor udspeificeres datagrundlaget for Regionens klimafodaftryk og klimarap-
portering til DN. Betegnelserne A1 og A2 refererer til RNs aftale med DN. 

Scope 1-udledning (den direkte udledning): Scope 1-udledningen bygger på 
data for Regionens forbrug af brændsler. RN forbruger både brændsler til lokal 
energiproduktion, dvs. afbrænding af brændsler til fyring, og som brændstof til 

                                                 

21 Link til DN klima: http://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/ 
 
22 I RN afrapporteringen til DN inkluderes fly i kollektiv transport. 

http://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/
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transportmidler og maskinpark. Forbruget af brændsler til fyring er opgjort i liter 
eller m3, mens brændsler til transport og maskinpark dels er beregnet på bag-
grund af økonomiske data, dels på baggrund af fysiske datasæt i liter. Set i rela-
tion til RNs aftale med DN, er beregningen af Regionens scope I-udledning udført 
på baggrund af følgende data: 

A1 – Brændsel til fyring 
• Olie (l) 
• Gas (m3) 

A2 – Brændstof i egne og leasede køretøjer samt i maskiner til drift af arealer 
• Diesel/benzin (liter) 

Scope 2-udledning (den indirekte udledning fra netbaseret energi): Scope 
2-udledningen bygger på data for forbrug af el og fjernvarme i RN fordelt på drifts-
enhederne. Til DN afrapporteringen er data leveret på bygningsniveau for de en-
kelte virksomheder, da udledningen per m2 er påkrævet. Til beregning af udlednin-
gen for kollektivt energiforbrug bruges følgende datainput: 

A1 – kollektiv energi 
• El (kWh) 
• Fjernvarme (kWh) 

Scope 3-udledning (den indirekte udledning fra øvrigt forbrug): Scope 3 
udledningen bygger primært på data fra Regionens økonomiske regnskab. Inden-
for transportområdet har Regionen gradvist forbedret deres datasæt så mere og 
mere opgives i km og liter brændstof. Data i form af km findes for kørselsgodtgø-
relse, ambulancekørsel, planlagt ambulance kørsel, paramediciner samt fly. Dette 
er meget positivt da kørselsgodtgørelse og fly står for den største del af de sam-
lede udgifter til personaletransport i Regionen. Da det ikke er muligt at udspecifi-
cere personaletransport i bus, tog og færge er  ”kollektiv transport” i denne afrap-
portering lig med flytransport. Scope 3-udledningen er beregnet på baggrund af 
følgende datasæt: 

A2 – Brændstof ved medarbejderes kørsel i privat bil  
• Antal kørte km 

A2 – Brændstof ved kollektiv transport (fly) 
• Antal km der er fløjet 

Øvrige emissioner forbundet med transport og alt øvrigt forbrug 
• Kr. 

Opgørelse af indkøb af fødevarer 
• Kg 

Siden klimaregnskabet for 2013 har Regionen leveret fødevareopgørelser i kilo for 
samtlige enheder der indkøber råvarer til madproduktion. Kiloopgørelserne dækker 
store vareindkøb der hovedsageligt anvendes til patient- og personalemad. Før 
2013 fandtes kun opgørelser i kr. med undtagelse af 2012, hvor visse driftsenhe-
der havde en opgørelse. Det forbedrede datasæt har betydet større præcision i kli-
maberegningen for forplejning. Kiloopgørelserne indgives som ét samlet tal for 
hele Regionen, og fordeles på baggrund af driftsenhedernes øvrige forbrug af va-
rer og services. For øvrige madvarer og forplejning opgøres fødevareindkøb i kr.  
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8.7 Justering af IO-processer 
Når en IO-proces matches med en regnskabspost antages det, at den pågældende 
regnskabspost aftager et gennemsnitsprodukt fra denne produktkategori. Dette 
medfører en usikkerhed, som er afhængig af hvor godt matched er mellem regn-
skabsposten og IO-processen. Den produktkategori der bedst repræsenterer regn-
skabsposten vælges, men er regnskabsposten meget generel og indeholder mange 
forskellige produkttyper, er usikkerheden stor. Det omvendte kan også være til-
fældet, hvis en regnskabspost er meget specifik og IO-processen repræsenterer en 
lang række produkter indenfor en bestemt produktgruppe. Der kan således være 
behov for at justere visse IO-processer, så de bedre matcher RNs regnskabspo-
ster, enten ved at ”dissaggregere” en overordnet IO-proces til flere specifikke pro-
cesser. I andre tilfælde udskiftes regnskabsposter med data i fysiske enheder, og 
der skabes derved en hybrid tilgang der både anvender økonomiske og fysiske 
nøgletal. 

8.7.1 Detaljering af IO-processer 
 
Transport 
I forbindelse med klimafodaftrykket for 2011 er den del af Regionens transport 
som omhandler patientbefordring blevet detaljeret. På baggrund af den overord-
nede IO-proces, som dækker over alle typer landtransport er der designet en ny 
proces, som dækker mere specifikt over persontransport med taxa og lignende. 
Denne proces bruges direkte til at repræsentere siddende patientbefordring. 

I 2012 er dataene blevet yderligere detaljeret og der er designet tre nye proces-
ser, som repræsenterer den planlagte ambulancekørsel (D-kørsel), ambulancekør-
sel samt paramediciner kørsel. Dette ses i nedenstående figur og tabel.  

 

Figur 8.4 Detaljerede transportprocesser for RNs klimafodaftryk 

Til processerne anvendes nedenstående parametre for takster og brændstoffor-
brug. Disse varierer fra år til år, da de er baserede på gennemsnitsforbrug for de 
enkelte år. Parametrene i nedenstående tabel er baseret på 2015 data.  

Transportform Takst Brændstofforbrug 

Planlagt ambulancekørsel (D-kør-
sel): 14,56 kr./km 7,46 km/l 

Ambulancekørsel (A, B og C kørsel 
samt læge- og sengeambulancer): 8,14 kr./km 7,59 km/l 
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Paramedicinerkørsel 9,25 kr./km 11,48 km/l 

 
Tabel 8.1 Parametre for takster og brændstofforbrug til de justerede transportprocesser for 2015. 
Parametrene er baserede på gennemsnitsforbrug for de enkelte år, og varierer således fra år til år. 

For patientkørsel i egen bil er designet en proces for bilkørsel, som svarer til brug 
af en gennemsnitlig personbil med en udledning på 196 g CO2e/km. Omregningen 
fra kr. til km. er sket ved at bruge taksten for kørselsgodtgørelse på 2,10 kr./km. 

Kemikalier 
Den oprindelige IO-proces for kemikalier indeholder både medicin, rengøringspro-
dukter o.a. Denne proces er blevet disaggregeret til flere produktkategorier, for 
bedre at repræsentere regnskabsposterne i RN. 

Repræsentation 
IO-processen der repræsenterer hotel- og restaurantbesøg er blevet disaggregeret 
og der forefindes nu to selvstændige processer for hhv. restaurantbesøg og over-
natninger på hotel. 

8.7.2 Udskiftning af data 
Til beregning af udledningen fra energi- og transportforbrug, er det økonomiske 
input fra regnskabet erstattet med fysiske data opgjort af Regionen, og der er de-
signet specifikke processer. I det følgende beskrives, hvordan beregningerne er fo-
retaget i klimaregnskabet. 

El (A1 – kollektiv energi) 
For elforbrug bruges gennemsnitlig dansk el opgivet af Energinet.dk inkl. inkl. ta-
bet i transmissionsnettet. NIRAS har endvidere beregnet tabet i distributionsnet-
tet, som af Energinet.dk anslås til at udgøre 5 %. I forhold til at beregne målopfyl-
delsen i DN aftalen for er udledningsfaktoren i en særskilt beregning fastholdt på 
2009 niveau. 

Fjernvarme (A1 – kollektiv energi) 
For fjernvarme er designet en række processer i SimaPro, der repræsenterer fjern-
varmeproduktion i Nordjylland. Processerne bygger på fjernvarmeproduktionen fra 
en række forsyningsvirksomheder, hvor udledningerne er beregnet med udgangs-
punkt i værkernes brændselssammensætning og mængder til varmeproduktion. 
Informationen stammer fra Energistyrelsens energiproducenttælling. Da energipro-
ducenttællingen først offentligøres i 3. kvartal anvendes energiproducenttællingen 
for det forrige år. For klimaregnskaberne fra 2007-2011 benyttes energiproducent-
tællingen for 2009. I forhold til at beregne målopfyldelsen i DN aftalen, er udled-
ningsfaktoren i en særskilt beregning fastholdt på 2009 niveau. I nedenstående ta-
bel ses en oversigt over forsyningsvirksomhederne samt deres udledningsfaktorer. 

Forsyningsvirksomheder 2009 
g /kWh 

2013 
g/kWh 

2014 
g/kWh 

2015  
g/kWh 

2016  
g/kWh 

Aars Fjernvarmeforsyning  136 118 125 131 124,4 

Ålestrup Varmeværk a.m.b.a.  5 1,04 0,5 1,9 1,2 

Brønderslev forsyning A/S 247 230 232 186 191,4 

Brovst Fjernvarme 241 214 216 174 196,1 
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Forsyningsvirksomhederne 
Aalborg 238 244 228 230 221 

Frederikshavn Fjernvarme 202 203 195 194 192 

Hadsund Bys Fjern-
varmeværk A.m.b.a 5 4,28 2,7 1,1 0,3 

Hjørring varmeforsyning 99 100 90 89 103,3 

Hurup fjernvarme - 0 5 6,5 10,6 

Jetsmarksværket - 218 235 221 188,4 

Løgstør fjernvarme 46 19 36 4 7,2 

Mariager Fjernvarme 0,3 0,12 0,01 0,2 0,4 

Nykøbing Mors Fjernvarme-
værk 246 185 209 205 197,3 

Sindal Varmeforsyning 
A.m.b.a.  247 234 236 245 234,5 

Skagen Varmeværk a.m.b.a.  241 149 141 142 154,7 

Støvring Kraftvarmeværk 
A.m.b.a.  242 231 229 228,5 215,1 

Sæby Varmeværk A.m.b.a. 245 174 212 194,5 186,7 

Thisted Varmeforsyning 
a.m.b.a.  83 75 74 68 77,9 

Vrå Varmeværk A.m.b.a 99 229 227 195 200,9 

Tabel 8.2: Oversigt over forsyningsvirksomhederne i RN med udledningsfaktorer for 2009 til 2017. 

Gas og olie (A1 - Brændsel til fyring) 
Ved beregning af klimafodaftrykket for forbrug af gas og olie medtages både 
downstream-udledningen, dvs. udledningen forbundet med udvinding af gas og 
olie, samt den direkte udledning med afbrændingen. I afrapporteringen til DN for-
ventes kun detaljering af udledningen forbundet med afbrændingen. For forbruget 
af gas og olie i Regionens bygninger er de økonomiske input derfor erstattet med 
de fysiske forbrug, og udledningen forbundet med afbrændingen er trukket ud. 
Der regnes med følgende faktorer, som anvist i DNs vejledning: 

• Gas: 2.245 g CO2e/Nm3 
• Olie: 2.650 g CO2e/l 

Den øvrige indirekte udledning, som ikke er tilknyttet selve afbrændingen, medta-
ges i det fulde klimafodaftryk. 

Kørselsgodtgørelse (A2 - Brændstof ved medarbejderes kørsel i privat bil) 
Ved beregning af klimafodaftrykket for biltransport, regnes både udledningen som 
følge af produktion og vedligeholdelse af biler samt afbrænding af brændsler, når 
bilen bruges. Dette gælder også for DN klimarapporteringen. Der regnes med føl-
gende udledningsfaktor for kørsel i bil: 

• Bilkørsel: 164 g CO2e/km. 

Direkte brændstofforbrug (A2 – Brændstof i egne og leasede køretøjer samt i ma-
skiner til drift af arealer) 
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Den direkte udledning som følge af brændstofforbrug i Regionens egne køretøjer 
og maskiner er til og med 2016 beregnet på baggrund af IO processen ”_42  Refi-
ned petroleum products and fuels” (jf. navn- og nummer i FORWAST databasen). 
Fra 2017 er forbruget af drivmidler til Regionens egne biler udskiftet med fysiske 
opgørelser (Liter brændstof) udleveret af Regionen. 

Flytransport (A2 – Kollektiv transport) 
Det er muligt at udregne CO2-udledningen forbundet med flytransport ved at be-
nytte to forskellige processer. Den første er en IO proces, som benyttes, hvis da-
taene opgives i monetære værdier. Hvis man derimod har adgang til rejste kilome-
ter er IO processen ikke længere mulig at bruge, derfor benyttes en proces fra 
livscyklusvurderingsdatabasen Ecoinvent.  

Det ses at ved at benytte Ecoinvent processen til at udregne udledningerne, bliver 
udledningen mindre. Dette skyldes i høj grad, at der i Ecoinvent processen ikke 
indgår faktoren radiative forcing (RFI). Ifølge IPCC påvirker CO2 emissioner udledt 
i luftrummet 2,7 gange mere, end hvis de havde været udledt på jordoverfladen, 
hvis turen er over 400 km. Den anden store usikkerhed er, at prisen på en flyrejse 
kan ændre sig ufattelig meget, hvilket derfor ændrer, hvor mange kr. man betaler 
pr. kilometer. Hvis man f.eks. køber en flyrejse til New York i god tid koster denne 
4.500 kr., mens den kan koste 9.000 kr., hvis man køber den i sidste øjeblik. An-
tallet af kilometer er den samme, men prisen er dobbelt så høj. IO processen ta-
ger ikke højde for dette, men benytter sig af en gennemsnitspris. Endeligt medta-
ger Ecoinvent processen ikke emissioner som følge af produktion og vedligehol-
delse af flyet.  

• Fly Indenrigs 2007-2016: 166 g CO2e/person km. 
• Fly Udenrigs 2007-2016: 286,2 g CO2e/person km. 
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9 Bilag til klimaregnskab 

9.1 Bilag 1 – data til nøgletalsberegninger 
 

 

 

 

 

Antal ansatte:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Region Nordjylland total 12.688   12.766  12.624  12.467  12.345  12.516  

Aaalborg Universitetshospital 5.871     5.870   5.727   5.990   5.892   6.116   

Psykiatrien 1.084     1.098   1.121   1.120   1.117   1.149   

Sygehusapoteket 146       152      160      161      162      163      
Øvrig sundhed 445       456      535      589      525      435      
Specialsektoren 1.447     1.444   1.408   1.427   1.441   1.392   

Administrationen 714       783      827      768      812      826      

Regionshospitalet Nordjylland - - - - 2.396   2.436   

Opvarmet areal m2:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Region Nordjylland total 629.498 636.049 635.584 638.980 626.883 571.562

Aaalborg Universitetshospital 277.499 270.025 270.025 270.025 257.895 257.895

Psykiatrien 82.778 82.780 82.780 82.780 69.722 69.722

Sygehusapoteket 8.222 8.222 8.222 8.222 8.222 8.222
Øvrig sundhed - - - - -
Specialsektoren 54.313 60.862 55.961 60.502 60.960 57.235

Administrationen 23.185 30.659 35.095 33.950 23.185 23.185

Regionshospitalet Nordjylland - - - - 169.277 155.303

Antal dag-/døgnpladser:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Region Nordjylland total 630 586 568 555 615 628

Aaalborg Universitetshospital - - - - - -

Psykiatrien - - - - - -

Sygehusapoteket - - - - - -
Øvrig sundhed - - - - - -
Specialsektoren 630 586 568 555 615 628

Administrationen - - - - - -

Regionshospitalet Nordjylland - - - - - -

Antal sengedage:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Region Nordjylland total 541.458 518.779 503.464 483.856 462.246 454.726

Aaalborg Universitetshospital 309.147 286.079 283.128 271.651 251.447 250.861

Psykiatrien 92.101 91.083 89.330 86.386 83.247 83.125

Sygehusapoteket - - - - - -
Øvrig sundhed - - - - - -
Specialsektoren - - - - - -

Administrationen - - - - - -

Regionshospitalet Nordjylland - - - - 127.552 120.740
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Ambulante besøg:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Region Nordjylland total 902.309 933.554 979.639 1.008.196 1.036.959 1.080.810

Aaalborg Universitetshospital 564.085 579.812 597.227 655.691 680.268 700.758

Psykiatrien 75.904 88.022 98.283 98.576 103.503 109.042

Sygehusapoteket - - - - - -
Øvrig sundhed - - - - - -
Specialsektoren - - - - - -

Administrationen - - - - - -

Regionshospitalet Nordjylland - - - - 253.188 271.010

Udskrivninger:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Region Nordjylland total 121.072 122.301 120.891 119.762 117.662 116.125

Aaalborg Universitetshospital 70.030 68.695 69.350 78.952 76.729 77.559

Psykiatrien 3.566 3.422 3.587 3.306 3.390 3.480

Sygehusapoteket - - - - -
Øvrig sundhed - - - - -
Specialsektoren - - - - -

Administrationen - - - - -

Regionshospitalet Nordjylland - - - - 37.543 35.086

Økonomi kr.:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Region Nordjylland total 3.485.385.336 3.720.827.716 3.569.360.519 3.728.161.844 3.621.561.203 3.899.513.745

Aaalborg Universitetshospital 1.359.411.085 1.401.066.701 1.528.313.494 1.542.652.793 1.573.327.437 1.788.162.031

Psykiatrien 120.779.697 131.506.890 117.376.950 113.037.814 100.622.545 111.922.967

Sygehusapoteket 24.930.621 18.821.339 20.507.325 21.118.880 14.920.133 13.204.607
Øvrig sundhed 1.359.601.124 1.547.815.351 1.250.647.321 1.373.874.752 1.231.299.667 1.257.819.720
Specialsektoren 137.911.889 114.820.162 114.110.949 131.753.085 123.835.327 122.683.792

Administrationen 140.106.246 141.784.298 151.294.107 140.579.038 184.206.888 175.166.987

Regionshospitalet Nordjylland - - - - 393.349.206 430.553.642
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