Bilaga 1
A. I tjänsteutlåtande från HSNf och LSF:
Sid. 5, 3:e stycket:
Förvaltningen föreslår att det införs ett krav att förlossningsenheterna senast år
2011 ska ha utrustning för att destruera lustgas. Minskning av lustgasutsläpp
från vården är en av de viktigaste åtgärderna i det politiska handlingsprogrammet och förlossningsverksamheterna är de som använder mest lustgas i vården.
ersätts med
Förvaltningen föreslår att det införs ett krav att förlossningsenheterna successivt
ska minska sina utsläpp av lustgas. Minskning av lustgasutsläpp från vården är
en av de viktigaste åtgärderna i det miljöpolitiska handlingsprogrammet och
förlossningsverksamheterna är de som använder mest lustgas i vården.
Sid. 7, Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför följande konsekvenser för miljön:
Ett skallkrav för förlossningsenheterna är att senast år 2011 installera
utrustning för att destruera lustgas vilket är en viktig del i landstingets
miljöpolitiska handlingsprogram. Beslutet ger därför positiva
miljökonsekvenser.
ersätts med
Beslutet medför följande konsekvenser för miljön:
Ett skallkrav för förlossningsenheterna är att minska sina utsläpp av lustgas i
enlighet med landstingets miljöpolitiska handlingsprogram. Beslutet ger därför
positiva miljökonsekvenser.

B. I ”Förslag till Regelbok för Förlossningsenhet, 2009”
Kapitel 4 Uppdragsbeskrivning, sid. 5 §9 Miljö
Vårdgivaren skall senast under år 2011 destruera lustgas genom att ansluta sig
till eller installera anläggning för destruering av lustgas.
ersätts med
Vårdgivaren skall senast under år 2009 ha installerat utrustning för att mäta
lustgasförbrukningen vid förlossningsavdelningen.
Kapitel 5 Uppföljningsplan, bilaga WIM-enkät, Miljöinsatser, sid 5 §4.
4 Finns utrustning för destruering av lustgas?

……Ja …….Nej

- hur många procent lustgas har destruerats i lustgasreningsanläggning under det
senaste året?
……… procent

ersätts med
4. Hur mycket lustgas har genomsnittligt släppts ut till omgivningsluften per
förlossning under året?
Utsläpp………………..gram per förlossning.
Kapitel 6 Ersättningar Förlossningsenhet, §2.1. Vite för bristande miljöarbete
Om Vårdgivaren den 31 december inte har ett giltigt miljöcertifikat enligt ISOstandard 14001 (eller EMAS/motsvarande) fakturerar Beställaren Vårdgivaren
ett vite motsvarande 0,5 procent av de ersättningar som Beställaren under ett
kalenderår utbetalat till Vårdgivaren enligt punkt 1 denna ersättningsbilaga.
ersätts med
Om Vårdgivaren den 31 december 2010 inte har ett giltigt miljöcertifikat enligt
ISO-standard 14001 (eller EMAS/motsvarande) fakturerar Beställaren
Vårdgivaren ett vite motsvarande 0,5 procent av de ersättningar som Beställaren
under ett kalenderår utbetalat till Vårdgivaren enligt punkt 1 denna
ersättningsbilaga. Vårdgivaren ska aktivt arbeta för att det genomsnittliga
utsläppet till omgivningen av lustgas per förlossning är högst 850 gram under
2009, 600 gram under 2010, resp. 350 gram under 2011. Om utsläppsvärdet
2011 överskrids fakturerar Beställaren Vårdgivaren ett vite motsvarande 700 kr
per ersatt förlossning.

