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Svar på spørgsmål om klimaregnskab
Spørgsmål:
Region Midtjylland har ifølge Lægeforeningens nye klimapolitik (vedhæftet)
fået udarbejdet et klimaregnskab og en plan for, hvordan man effektivt kan reducere, genanvende og genbruge materialer og udstyr på hospitaler. Ifølge
regnskabet udgør scope 3 (indkøb af varer (medicin, udstyr, medicoteknisk
udstyr) og sundhedsvæsenets ydelser) 70 % af sundhedsvæsnets samlede
CO2-aftryk.
1. Har vi i Region Hovedstaden et tilsvarende regnskab?
2. Hvis vi har, er det så udført på en måde, så det er sammenligneligt
med Region Midtjyllands?
3. Hvis vi ikke har, hvad vil det så kræve af arbejdstid og ressourcer at
udfærdige det?

Dato: 04. marts 2022

Svar:
Spørgsmål 1: Ja, Region Hovedstaden har et tilsvarende klimaregnskab for
perioden 2019-2020. Den nuværende metode brugt til at udfærdige regnskabet for 2019-2020 er dog (ligesom Region Midtjyllands metode), en statisk metode, der baserer sig på data om branchers gennemsnitlige klimabelastninger.
Den brugte metode kan heller ikke tage højde for ændringer, både positive og
negative, der kan forekomme i løbet af perioden f.eks. som følge af grønne
indkøb.
Klimaregnskabet for 2019-2020 (udarbejdet efter den nuværende metode), indeholder det forbrugsrelaterede CO2-aftryk (scope 3) medregnet. Dette regnskab peger på hvilke områder, der er de mest klimabelastende. Region Hovedstaden har ca. den samme fordeling på klimabelastende områder som Region Midtjylland. Fordelingen viser, at det er indkøb og forbrug af varer, der
står for den største del af belastningen.
Følgende link indeholder 2019-2020-regnskabet for Region Hovedstaden
(2021 regnskabet er under udarbejdelse):
Klimaregnskab 2020 – Region Hovedstaden
Spørgsmål 2: Region Hovedstadens klimaregnskab for 2019-2020 er, trods
små metodemæssige afvigelser, sammenligneligt med Region Midtjyllands.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på at hverken Region Midtjyllands eller
Region Hovedstadens nuværende klimaregnskab kan bruges til løbende at
monitorere på ændringer i det forbrugsrelaterede CO2-aftryk. Arbejdet med
nuværende klimaregnskab inkl. det forbrugsrelaterede CO2-aftryk er muliggjort i kraft af Grøn 2030 bevillingen.
I øjeblikket udvikler Region Hovedstaden i samarbejde med de øvrige regioner
en ny, udvidet (og dermed mere retvisende) regnskabsmetode, som vil blive
brugt til at opgøre og monitorere belastningen fremadrettet på det forbrugsrelaterede CO2-aftryk.
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