
Mandat for Faglig forum for kjemikaliesikkerhet i Helse Sør-Øst  
 

 

Mandatet til Faglig forum for kjemikaliesikkerhet ble gitt av HMS-ledergruppen 27. april 

2016.  

 

1. Formål 

Faglig forum er en rådgivende gruppe i arbeidet med substitusjon av miljø- og 

helseskadelige kjemikalier ved helseforetakene i Helse Sør-Øst og skal utarbeide det 

faglige grunnlaget for utfasing og reduksjon av utvalgte stoffer.  

 

Formålet med forumet er å sikre at substitusjonsplikten ivaretas i regionen. Faglig forum 

skal bidra til at det jobbes aktivt med utfasing av miljø- og helsefarlige kjemikalier på 

helseforetakenes operative enheter og i innkjøpsarbeidet lokalt og regionalt. Forumet skal 

samarbeide med leverandørindustrien for å gi insentiv til å utvikle mer miljøvennlige 

produkter og løsninger.  

 

Forumet skal være en arena for kunnskapsutveksling og drøfting mellom helseforetakenes 

fagpersoner innen kjemikaliesikkerhet og med de ansvarlige for miljøkrav og -kriterier i 

anskaffelser.  

 

2. Organisering og sammensetning 

Faglig forum for kjemikaliesikkerhet er sammensatt av:  

 En representant fra Sykehuspartner IOL (fremtidig Sykehusinnkjøp HF).  

 En representant fra hvert helseforetak; kjemikalieekspert eller tilsvarende 

funksjon.  

Faglig forum ledes av Sykehuspartner IOL / Sykehusinnkjøp HF (innkjøpskompetanse) og 

OUS (kjemikaliekompetanse). Sykehuspartner IOL / Sykehusinnkjøp HF er også 

sekretariat for gruppen.  

 

Det er forventet at alle helseforetak bidrar i arbeidet. Ansvaret for substitusjon hviler på 

det enkelte helseforetak. 

 

Faglig forum kan ved behov knytte til seg interne instanser eller eksterne fagmiljøer i 

deler av gruppens arbeid.  

 

Arbeidsområdet til forumet er helse- og miljøskadelige kjemikalier i alle former, inkludert 

i produkter.  

 

3. Arbeidsmåte 

Faglig forum for kjemikaliesikkerhet møtes hvert kvartal ved OUS eller annet sentralt 

møtelokale.   

Forslag til saker fremmes av forumet selv eller andre i helseforetakene ved behov. 

Sekretariatet koordinerer forumet.  

 

Den enkelte representant er ansvarlig for å formidle relevant informasjon til eget 

helseforetak og underliggende enheter. Representant fra Sykehuspartner IOL/ 

Sykehusinnkjøp HF er ansvarlig for å holde innkjøpsavdelingene i regionen via FIL 

informert om endringer i prioriteringene av kjemikalier.  
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4. Arbeidsoppgaver 

Faglig forum for kjemikaliesikkerhet skal:  

 Utarbeide det faglige grunnlaget for utfasings- og substitusjonslister for Helse Sør-

Øst, inkludert anbefalte frister for utfasing.  

 

Det faglige grunnlaget skal inneholde en oversikt over kriteriene for farevurdering 

av kjemikaliene og en prioritering ut fra mengde i bruk, fare og en vurdering av 

hva som er rimelig å avvikle og hva som bør fases ut på sikt.  

 

 Utvikle en produktdatabase i det elektroniske stoffkartoteket, med oppbygning lik 

nasjonal kategoristruktur, i samarbeid med leverandører.  

 Utvikle og drifte et system for dispensasjonssøknader for innkjøp om bruk av 

stoffer som er prioritert til utfasing.   

 

Andre oppgaver:  

 Samarbeid med ECOonline (rammeleverandør) om utvikling av det elektroniske 

stoffkartoteket  

 Sikre medvirkning gjennom involvering av berørte bransjeforeninger og 

leverandører   

 Sikre formidling av forumets faglige arbeid til ansatte og eksterne interessenter 

 

5. Kommunikasjon 

Faglig forum for kjemikaliesikkerhet skal ha en egen nettside under det regionale 

helseforetakets nettside som er åpent tilgjengelig. Møtereferater sendes ut til 

representanter i forumet.  

  

6. Rapportering 

Faglig forum rapporterer til HMS-ledergruppen med kopi til FIL. Faglig forum skal 

presentere reviderte utfasings- og substitusjonslister til godkjenning og rapportere 

kortfattet om status for arbeidet iht. årsrapporteringssyklus.  

 

HMS-ledergruppen kan ved behov be om særskilt rapportering på utvalgte stoffer.  

 

Status og fremdrift rapporteres til Helse Sør-Østs årlige miljørapport, samt til den 

nasjonale miljøindikatoren på kjemikalier.  

 

7. Tillegginformasjon  

 Prosedyre for innkjøp 

 Prosedyre for substitusjonsarbeid ved operative enheter  


