
Sammen kan vi nedbringe 
vores forbrug og øge 
genanvendelsen af plast

ET GRØNNERE SYGEHUS
Et bredt flertal i Regionsrådet har besluttet 
at investere 8 millioner kroner i 2020 i at 
nedbringe plastforbruget i Region Sjælland og 
sikre en bedre genanvendelse af  plastaffald. 
På den måde kan vi reducere vores samlede 
klimabelastning. 

På vores sygehuse skal vi selvfølgelig 
være med. Derfor skal vi sammen finde 
alternativer til plasten, udvikle nye muligheder 
for genanvendelse og sikre en bedre 
affaldshåndtering. 

PLADS TIL INNOVATION 
Der findes allerede løsninger til at reducere 
plastforbruget eller erstatte fossilt produceret 
plast med plantebaseret plast. Vi skal bruge 
de løsninger, der er tilgængelige, og som 
relativt nemt kan implementeres. Andre 
løsninger skal udvikles først. 

I projektet arbejder vi med begge dele. Vi vil 
ikke genopfinde den dybe tallerken, men vi 
ved, at det kræver nytænkning og udvikling af  
innovative løsninger at komme i mål.

DEL DINE IDEER MED OS!
Sammen kan vi finde de gode løsninger, der 
passer ind i en travl hverdag og i begrænsede 
budgetter. Vi har allerede modtaget mange 
gode input og fået viden om igangværende 
aktiviteter fra medarbejdere og ledere. 
Og vi vil gerne have endnu flere ideer og 
kommentarer. Vi får løbende brug for dit 
bidrag, også når løsningerne skal pilottestes. 

Ideer, spørgsmål eller andre input kan sendes 
til regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Vi håber, du vil være med og glæder os til at 
høre fra dig! 

PLAST ER VIGTIGT
Plast har en central rolle i sundheds-
væsenet, fordi det er hygiejnisk, billigt 
og praktisk. 

Plastemballage hjælper med at 
opretholde steriliteten af  en lang række 
vigtige produkter og er dermed et 
vigtigt bidrag til patientsikkerhed.

HVORFOR FOKUS PÅ PLASTAFFALD?
Verden over er plastaffald et stigende miljøproblem. Både fremstillingen og afbrændingen 
af  plast belaster klimaet med CO2, og plastaffald i naturen skader dyrelivet og finder vej til 
vores fødevarer. 

Der findes mange forskellige typer plast, som ofte bliver blandet med hinanden og 
andre tilsætningsstoffer, for eksempel i emballage. Det kan gøre det svært at sortere og 
genanvende plasten. Vi er derfor nødt til at tænke på plastprodukternes samlede livscyklus, 
så vi indkøber, sorterer og bortskaffer materialerne rigtigt.


