Visionsoplæg for udarbejdelse af
Psykiatrien i Region Syddanmarks klimahandlingsplan
Region Syddanmark har med udgangspunkt i den regionale udviklingsstrategi og FN’s 17 verdensmål,
udarbejdet en regional klimastrategi. Alle regionens sygehuse skal understøtte klimastrategien med en
selvstændig klimahandlingsplan.
Psykiatrien i Region Syddanmark ser frem til at styrke bidraget til den fælles indsats for en grøn omstilling i
Region Syddanmark. Med udgangspunkt i dette visionsoplæg, vil psykiatrisygehuset i 2021 udvikle en
uddybende klimahandlingsplan med en række ambitiøse mål og tilknyttede indsatser frem mod 2024.
For at sikre et effektivt bidrag til klimastrategien, skal det være let og naturligt for både medarbejdere,
patienter, pårørende og samarbejdspartnere at vælge grønne og klimavenlige løsninger. Det betyder at det
er afgørende at disse grupper også bidrager til udvælgelsen og udviklingen af de rigtige løsninger og tiltag.
Visionsoplægget er derfor en invitation til tæt dialog og samarbejde med alle, der vil tage et medansvar for
en bæredygtig udvikling.

Indsatsområderne
Fra den fælles regionale klimastrategi tager Psykiatrien i Region Syddanmarks indsatsområder
udgangspunkt i to af de overordnede mål:
•
•

Nedbringe udledningen af CO2 og andre klimagasser i Region Syddanmark.
Omstilling til mere cirkulær økonomi med mere effektiv brug af ressourcer, herunder råstoffer.

Ud fra disse to overordnede fællesregionale mål sætter vi et særligt fokus på fire indsatsområder i
klimahandlingsplanen. De fire indsatsområder støtter op om de fællesregionale mål og kan løses med en
kombination af lokale og centrale indsatser.
Transport
•
•
•

Når psykiatrisygehuset sætter fokus på den interne transport betyder det at:

Vi vil styrke vores fokus på omstillingen af egne transportmidler, så vores kørertøjer i højere grad
kører på el.
Vi vil sikre at den nødvendige infrastruktur følger med, så vores patienter, pårørende og
samarbejdspartnere også kan køre på el og dermed understøtte skifte til eldrevne køretøjer.
Vi vil sætte fokus på arbejdsgange, herunder brug af videomøder og videokonsultationer med
patienter med henblik på at mindske kørsel

Når både vi og vores gæster kører færre kilometre, og kører dem på el, er vi med til at støtte op om nettonul udledning af co2 og andre klimagasser. Vi er samtidig med til at sikre en cirkulær økonomi med mere
effektiv brug af ressourcer, herunder råstoffer, når vi bruger lokal vedvarende energi til transport i stedet
for importerede råstoffer.

Indkøb
•
•
•
•

Når psykiatrisygehuset sætter fokus på den indkøb betyder det at:

Vi vil sætte fokus på vores indkøbsvaner, undgå madspil og styrke vores genanvendelse
Vi vil også tilbyde økologisk mad og frugt i vores kantiner
Vi vil bakke op omkring den fællesregionale indkøbspolitik og strategi
Vi skifter til grønne løsninger, når inventar og infrastruktur skal udskiftes

Når vi begrænser madspil, køber mere økologisk, støtter den lokale handel og investerer i grønne løsninger,
er vi både med til at støtte op om netto-nul udledning af co2 og andre klimagasser og til at sikre en cirkulær
økonomi med mere effektiv brug af ressourcer.
Affald og genbrug
•
•
•

Når psykiatrisygehuset sætter fokus på affald og genbrug betyder det at:

Vi vil have fokus på affaldshåndtering og sortering – og samarbejde med fysiske fælleskaber på
delte matrikler
Vi vil undgå madspil
Vi vil anvende mindre plastik og fjerne engangsartikler, hvor det ikke er nødvendigt

Når vi styrker indsatsen for at begrænse og sortere i vores affald og sikre mere genbrug i dagligdagen er vi
både med til at støtte op om en netto-nul udledning af co2 og andre klimagasser og til at sikre en cirkulær
økonomi med mere effektiv brug af ressourcer.
De fysiske rammer
•

•
•
•
•

Når psykiatrisygehuset sætter fokus på de fysiske rammer betyder det at:

Vi vil have fokus på energieffektivisering af vores bygninger, herunder brug af vedvarende energi.
Det skal prioriteres i tæt sammenspil med de økonomiske muligheder og der skal skabes forståelse
for at en kortsigtet merudgift, kan give økonomisk og klimamæssig gevinst på længere sigt. Et
eksempel kan være udskiftning af belysning til LED
Vi følger op på den årlige energiscreening og de tilknyttede anbefalinger og tænker dem ind i vores
drift, når og hvor det er muligt
Vi sætter krav til vores byggeri, indretning og indhold, herunder energiforsyning, vand, varme samt
el og solceller
Når vi bygger nyt og renoverer eksisterende byggeri investerer vi i energirigtige løsninger.
Vi fortsat vil undlade at bruge pesticider på vores grønne områder

Når vi tænker energieffektivisering og vedvarende energi ind i vores bygninger vi med til at støtte op om en
netto-nul udledning af co2 og andre klimagasser. Vi støtter også op om en cirkulær økonomi med mere
effektiv brug af ressourcer.
Vi når kun i mål hvis vi gør det sammen
Udfordringer med klimaforandringer behøver ikke at blive en byrde. I stedet kan det udgøre en unik
mulighed for, at udvikle psykiatrisygehuset i en mere bæredygtig retning til glæde for alle. I den sidste ende
er det vores medarbejdere, der skal sikre klimahandlingsplanens succes, derfor skal de inddrages i
udarbejdelsen af løsninger der kan fungere i dagligdagen.
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