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Remissvar – Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen (TNR 2016-0082) 


 


Danderyd Sjukhus AB (nedan kallat Danderyds sjukhus) ställer sig positiv till 


förslagen till de regionala vägval som presenteras i Klimatfärdplan 2050 för 


Stockholmsregionen. Vägvalen som är relevanta för Danderyds Sjukhus bedöms i 


stort vara rimliga och genomförbara, med förbehåll för att vissa förutsättningar 


ges. Remissen besvaras med beaktande av följande frågor:  


 Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval 


rimliga och genomförbara? 


 Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer? 


 Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör 


andra åtgärder föredras? 


 Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 


 


Synpunkter lämnas på de delar av planen som Danderyds Sjukhus AB berörs av. 


Vid bedömning av hur sjukhuset som regional aktör kan bidra till genomförandet 


har störst vikt lagts vid följande områden: 


 
- Fastigheter (men begränsad rådighet) 
- Transporter (patienter, medarbetare, varu- och avfallstransporter) 
- Vårdverksamhet (energi– och resursförbrukning, mat, medicinteknisk 


utrustning och lustgasutsläpp) 
 


Bedömningen innebär att Danderyds Sjukhus inte lämnar synpunkter inom 
följande områden: Industrisektorn har mycket att vinna på en klimatomställning; 
Agrarsektorn: liten i Stockholms län men med stor potential; Markanvändningen: 
framtida bebyggelsestrukturer är lika viktiga som energiomställningen; En utökad 
produktion av förnybar och återvunnen energi.  
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Sammanfattande synpunkter 


Utsläppsbanorna och de regionala vägvalen verkar, utifrån Danderyds sjukhus 


synpunkt, i stort sett rimliga och genomförbara.  


Danderyds sjukhus följer SLL:s miljöprogram och är därför beroende av politiska 


beslut, vad landstinget beslutar samt ger ekonomiska förutsättningar för. Det är 


hyresvärden Locum som har det övergripande ansvaret för fastigheterna och 


Danderyds sjukhus rådighet omfattar främst verksamhetsel (i första hand 


medicintekniskutrustning och belysning). 


Ekonomiska förutsättningar behövs för att genomföra de åtgärder som är 


kostnadsdrivande initialt, även om investeringar i hållbara och klimateffektiva 


lösningar på lång sikt leder till resursbesparingar och hälsofördelar.  


Exempel på vad Danderyds Sjukhus kan bidra med är: 


 Delta i projekt kopplade till Klimatklivet – investera i en lustgasrenare.  


 Ställa miljökrav vid upphandling av energikrävande utrustning såsom 
medicinteknisk utrustning 


 Ställa miljökrav vid upphandling av mat 


 Föregå med goda exempel  


 Initiera och administrera beteendeförändringar kopplade till 
exempelvis energirutin, färdmedel och minskat matsvinn 


Nedan presenteras mer detaljerade synpunkter. 
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Bebyggelsesektorn: omställningen har kommit långt men mer 


behöver göras 


Danderyds sjukhus har begränsad rådighet över fastigheterna då dessa ägs och 


förvaltas av Locum. Danderyds sjukhus tillstyrker samtliga regionala vägval, som 


förefaller rimliga och genomförbara.  


Energieffektivisering:  


Danderyds sjukhus är i en stor ombyggnads- och utbyggnadsfas och Locum 


ansvarar för att ställa krav på energieffektivisering. Krav ställs på att de nya 


byggnaderna ska uppnå Miljöbyggnad Guld, i vilket energieffektivitet omfattas. 


Det Danderyds sjukhus har mest möjlighet att påverka är den egna utrustningen 


och personalens beteende. Danderyds sjukhus ställer energikrav i upphandlingar 


av exempelvis medicinteknisk utrustning. Inom ramen för Danderyds sjukhus 


miljöledningssystem finns också energirutiner som stimulerar personalen att spara 


på energi.  


Danderyds sjukhus efterfrågar, för att ytterligare effektivisera energianvändningen, 


möjligheter att på ett enkelt sätt mäta energiåtgång inom fastigheterna.  


Solsäkra bebyggelsen:  


Locum har installerat solceller på vissa byggnader inom Danderyds sjukhus. 


Danderyds Sjukhus anser att fortsatta satsningar på solenergi är positivt men har 


inte direkt rådighet över detta. 


Kapa effekttoppar:  


Genom aktivt arbete med ”verksamhetstider” kan sjukhuset anpassas avseende 


värme/kyla/ventilation till när det pågår verksamhet i de olika lokalerna. Även 


solceller bidrar till att kapa effekttoppar. På längre sikt kan Danderyds sjukhus 


minskar energianvändningen genom att samla dygnet-runt verksamhet till de 


centrala delarna för att kunna släcka ner de perifera delarna nattetid. Dessutom 


kan sjukhuset genom effektiv och smart belysning (rörelsesensorer etc) minska 


användandet av energi. 


Fjärrvärme 4.0:  


Danderyds sjukhus har ingen rådighet över fjärrvärmenät, men anser att det är 


viktigt med pålitliga energikällor eftersom strömavbrott kan få stora konsekvenser 


inom sjukvården. Det finns en reservkraftanläggning på sjukhusområdet och 


Locum gör regelbundna kontroller av reservkraften.  
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Transportsektorn: nu måste omställningen börja på allvar 


 
Danderyds sjukhus bedömer utsläppsbanorna och förslagen till regionala vägval 


som rimliga och genomförbara.  


Sjukhuset välkomnar åtgärder som minskar behovet av resor, exempelvis 


möjligheter till videokonferenser och ökad digitalisering.  


Då befolkningen inom länet växer och sjukhuset byggs ut för att möta ökade 


vårdbehov behöver infrastrukturen för transporter till och från sjukhuset 


uppgraderas i motsvarande mån. Sjukhuset ligger redan nu i ett bra geografiskt 


läge för kollektivtrafik (tunnelbana, bussar i direkt anslutning till sjukhuset). För 


de transporter där bil är nödvändigt har sjukhuset några laddningsstationer för 


elbilar för både patienter och personal. För att ersätta de bilar som idag drivs av 


fossila drivmedel måste dock infrastrukturen för elbilar (laddningsmöjligheter) 


byggas ut ytterligare. Dessutom måste elbilar tillgodose de krav på lastutrymme 


som ställs vid transport av medicinteknisk utrustning vilket enligt tidigare 


erfarenheter varit ett problem. Tillgänglig vård är viktigt för sjukhuset varför alla 


förändringar måste tillgodose den typen av behov. 


Elektrifieringen av vägtransporterna:  


Danderyds sjukhus ställer sig i sak positiv till ökad elektrifiering av fordonsflottan 


enligt vägvalet, men vissa problem gör sig gällande när det handlar om 


elektrifiering. I första hand krävs en utbyggnad av laddningsmöjligheter för elbilar 


– det måste vara tillgängligt och tillräckligt omfattande för att tillgodose ett ökande 


behov. I andra hand ser sjukhuset att det finns problem med att ersätta vanliga 


fordon med lättare elfordon på grund av det lastutrymme som krävs vid transport 


av medicinteknisk utrustning. 


Miljözoner:  


Danderyds sjukhus ställer sig positiv även till förslaget om miljözoner men 


poängterar att införande av dessa måste ske efter omsorgsfullt förarbete för att inte 


hindra viktiga transporter av exempelvis vårdmaterial eller patienttransporter. Det 


får heller inte skapa onödiga trafikköer som skulle kunna hindra sjuktransporter. 


Mobilitetstjänster:  


Danderyds sjukhus ställer sig positivt till ett utvecklande av mobilitetstjänster, 


både för medarbetare och för patienter som inte har behov av sjuktransport eller är 


beroende av bil för att ta sig till och från sjukhuset. När sjukhuset växer leder det 


till ökade flöden av människor som på något sätt behöver förflytta sig till och från 


sjukhuset.  


Kommunala trafikpaket:  


Danderyds sjukhus ligger väl placerat för att betjänas av kommunala trafikpaket i 
och med sin geografiska placering och närhet till kollektivtrafik. Detta gör redan 
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kollektivtrafiken till ett attraktivt alternativ till bil för resande till och från 
sjukhuset, både tjänsteresor och patientresor. 


Trängselskatt +:  


Danderyds sjukhus tillstyrker i princip satsningar som bidrar till att göra andra 
resesätt än bil mer konkurrenskraftiga.  


Satsningar på kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik:  


Danderyds sjukhus tillstyrker satsningar på kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik 
inom länet.  


Länslogistik +:  


Danderyds sjukhus är beroende av leveranser både inom och utanför länet och 


välkomnar därför smartare lösningar för högre effektivitet och mindre utsläpp. 


Förnybara drivmedel:  


Danderyds sjukhus har ett antal bilar i verksamheten och prioriterar 


miljöklassificerade bilar i första hand. Sjukhuset följer den upphandling som görs 


centralt inom SLL. Regeringens miljöklassificering av bilar behöver förbättras så 


att klassificeringen i större utsträckning kopplas till om fordonet drivs på 


förnybara drivmedel.  


 


Industrisektorn har mycket att vinna på en klimatomställning 


Danderyd Sjukhus AB ställer sig positiv till förslagen men har ingen direkt 


rådighet.  


 


Agrarsektorn: liten i Stockholms län, men med stor potential 


Danderyd Sjukhus AB ställer sig positiv till förslagen men har ingen direkt 


rådighet.  


 


Markanvändningen: framtida bebyggelsestrukturer är lika 


viktiga som energiomställningen 


Danderyd Sjukhus AB ställer sig positiv till förslagen men vi saknar en skrivning 


om sammanhållen bebyggelse för närsjukvård. Danderyds sjukhus har dock ingen 


direkt rådighet över frågan.   


 


En utökad regional produktion av förnybar och återvunnen 


energi 


Danderyd Sjukhus AB ställer sig positiv till förslagen men har ingen direkt 


rådighet.  
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Länets globala klimatavtryck behöver minska 


Danderyds sjukhus bedömer att det är viktigt att uppmärksamma även de utsläpp 


som uppstår utanför länet. För sjukhusets del rör det sig i första hand om 


varutransporter och resor (personalresor och patientresor) från platser utanför 


länet. Även maten en stor miljöpåverkan. Klimatavtrycket kommer också från 


användning av lustgas och andra anestesigaser. Dessa utsläppsbanor kan sjukhuset 


bidra till att minska genom att: 


- Uppmuntra och underlätta resor med andra färdmedel än bil 


- Ställa krav i upphandlingar (minska klimatpåverkan i alla delar av 


livscykeln) 


- Investera i lustgasrenare (pågående process Klimatklivet) 


- Arbeta med låg flödesteknik för anestesigaser 


 


Genomförande, uppföljning och utvärdering 


Danderyds Sjukhus anser att arbetet med klimatfärdplanen är av stor vikt. 


Ekonomiska och övriga förutsättningar måste tillhandahållas för att 


klimatfärdplanen ska genomföras på ett sätt som bidrar till att uppnå miljömålen.   


Det är också av högsta vikt att konstruktiv utvärdering och uppföljning genomförs.  


 


 


Avslutning  


Avslutningsvis håller Danderyds sjukhus med om att klimatfärdplanen för att 


genomföras på ett bra sätt behöver beakta ett flertal parallella processer. Som 


enskild aktör och som del av Stockholms läns landsting kan Danderyds sjukhus 


bidra på ett flertal sätt.  


 
 


 


 


Danderyd 15 september 2017 


 


Stefan Jacobson 


VD DSAB 
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Remissvar – Landsbygds- och ska rga rdsstrategi fo r 
Stockholmsregionen (TNR 2016-0127) 


 


Danderyd Sjukhus AB (nedan kallat Danderyds sjukhus) ställer sig positiv till 


förslagen till den strategi som presenteras i Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 


Stockholmsregionen. Det är viktiga frågor även för Danderyds Sjukhus då en del ur 


personalen på sjukhuset bor i landsbygds- och skärgårdsområden. 


Remissen besvaras med beaktande av följande frågor:  


 Vilka ytterligare styrkeområden vill ni särskilt framhålla för 


Stockholmsregionens landsbygd och skärgård? 


 Vilka ytterligare utmaningar och möjligheter ser ni som avgörande för att 


skapa bättre förutsättningar att bo och verka på landsbygden och i 


skärgården? 


 Vilka insatser (1-5st) inom respektive insatsområde ser ni som särskilt 


avgörande för att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i 


skärgården? 


 Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 
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Vilka ytterligare styrkeområden vill ni särskilt framhålla för 


Stockholmsregionens landsbygd och skärgård? 


Danderyd Sjukhus AB önskar inte framhålla några ytterligare 
styrkeområden än det som är redovisat. 


 


Vilka ytterligare utmaningar och möjligheter ser ni som 


avgörande för att skapa bättre förutsättningar att bo och verka 


på landsbygden och i skärgården? 


En utmaning som Danderyds Sjukhus anser inte har beaktats i remissen är 
Vård och omsorg. 


Befolkningen ökar kontinuerligt inom Stockholms-regionen och då främst i 
tätorterna. Snittåldern bland befolkningen blir högre och dessa är ofta 
multisjuka och även sjukgraden ökar. Akut- och huvuddelen av 
primärvården är idag koncentrerad till tätorterna, av förklarliga skäl. 
Önskar dock Stockholms län stärka möjligheten att bo och verka på 
landsbygden och i skärgården måste en lokal lösning tas fram för att 
undvika tidskrävande och långa transporter vid besök och vårdtillfällen. 


 


Vilka insatser (1-5st) inom respektive insatsområde ser ni som 


särskilt avgörande för att stärka möjligheten att bo och verka 


på landsbygden och i skärgården? 


Förbättra tillgängligheten 


1. Hela resan-tänk, med bättre möjligheter att kombinera olika 
transportslag 


2. Pendlarparkeringar 


3. Utvecklad båttrafik på de inre vattenvägarna och modernisering och 
integrering av skärgårdstrafiken med det övriga 
kollektivtrafiksystemet 


4. Förbättrad mobiltäckning i glesbebyggda områden och skärgård 


5. Utbyggnad av snabbt bredband till alla hushåll och arbetsplatser 


 


Stärk det lokala näringslivet 


6. Utveckla de gröna näringarna och stimulera framväxten av en hållbar 
råvaru- och energiförsörjning 
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7. Utveckla marknaden för lokala och skärgårdsbaserade produkter och 
stöd förädlingen och marknadsföringen 


8. Säkerställ smarta lösningar för godstransporter 


9. Stöd samverkan och innovativa lösningar inom serviceområdet i 
skärgården 


10. Stöd framväxten av ett platsoberoende småföretagande, exempelvis 
inom företagstjänster, digitala produkter och tjänster 


 


Utveckla levande lokalsamhällen 


1. Fokusera på möjligheten att skapa hyresrätter, trygghetsboenden och 
äldreboenden i utpekade noder, serviceorter och på kärnöar 


2. Utveckla och marknadsför livsstilsboenden förnya målgrupper 


 


Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden 


1. Värna sammanhängande natur- och rekreationsområden 


2. Utred målpunkter för besöksnäringen för att minska belastningen i 
känsliga områden 


3. Genomför insatser för att minska miljöbelastningen i skärgården, 
framför allt när det gäller övergödning, erosion, nedskräpning och 
buller 


4. Restaurera och vårda kulturlandskapet 


 


Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 


Danderyds sjukhus ser att vi kan bidra i genomförandet och då speciellt 
inom insatsområdena Stärk det lokala näringslivet och Utveckla 
levande lokalsamhällen. 


- Om företagen på landsbygden och i skärgården får ett stöd så det blir en 


framväxt för småföretagen inom regionen kan vården köpa företagstjänster, 


digitala produkter och tjänster 


- Vården kan använda lokal upphandling för att få en drivkraft för 


näringslivsutveckling 


- Danderyds sjukhus kan stödja lokal service (vård och omsorg). Med 


utvecklad teknik inom digitaliseringen kan sjukhuset stödja lokala 


vårdinrättningar och äldreboenden online med medicinsk kunskap och råd. 
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Avslutning  


Danderyds sjukhus anser att förslaget till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 


Stockholmsregionen har en stor potential för att stärka möjligheterna till att bo och 


verka i landsbygd och skärgård.  


 
 


 


 


Danderyd 29 september 2017 


 


Stefan Jacobson 


VD DSAB 
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Remissvar – Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (TNR 2016-0082)



Danderyd Sjukhus AB (nedan kallat Danderyds sjukhus) ställer sig positiv till förslagen till de regionala vägval som presenteras i Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. Vägvalen som är relevanta för Danderyds Sjukhus bedöms i stort vara rimliga och genomförbara, med förbehåll för att vissa förutsättningar ges. Remissen besvaras med beaktande av följande frågor: 

· Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och genomförbara?

· Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer?

· Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra åtgärder föredras?

· Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?



Synpunkter lämnas på de delar av planen som Danderyds Sjukhus AB berörs av. Vid bedömning av hur sjukhuset som regional aktör kan bidra till genomförandet har störst vikt lagts vid följande områden:



· Fastigheter (men begränsad rådighet)

· Transporter (patienter, medarbetare, varu- och avfallstransporter)

· Vårdverksamhet (energi– och resursförbrukning, mat, medicinteknisk utrustning och lustgasutsläpp)



Bedömningen innebär att Danderyds Sjukhus inte lämnar synpunkter inom följande områden: Industrisektorn har mycket att vinna på en klimatomställning; Agrarsektorn: liten i Stockholms län men med stor potential; Markanvändningen: framtida bebyggelsestrukturer är lika viktiga som energiomställningen; En utökad produktion av förnybar och återvunnen energi. 






Sammanfattande synpunkter

Utsläppsbanorna och de regionala vägvalen verkar, utifrån Danderyds sjukhus synpunkt, i stort sett rimliga och genomförbara. 

Danderyds sjukhus följer SLL:s miljöprogram och är därför beroende av politiska beslut, vad landstinget beslutar samt ger ekonomiska förutsättningar för. Det är hyresvärden Locum som har det övergripande ansvaret för fastigheterna och Danderyds sjukhus rådighet omfattar främst verksamhetsel (i första hand medicintekniskutrustning och belysning).

Ekonomiska förutsättningar behövs för att genomföra de åtgärder som är kostnadsdrivande initialt, även om investeringar i hållbara och klimateffektiva lösningar på lång sikt leder till resursbesparingar och hälsofördelar. 

Exempel på vad Danderyds Sjukhus kan bidra med är:

· Delta i projekt kopplade till Klimatklivet – investera i en lustgasrenare. 

· Ställa miljökrav vid upphandling av energikrävande utrustning såsom medicinteknisk utrustning

· Ställa miljökrav vid upphandling av mat

· Föregå med goda exempel 

· Initiera och administrera beteendeförändringar kopplade till exempelvis energirutin, färdmedel och minskat matsvinn

Nedan presenteras mer detaljerade synpunkter.

































Bebyggelsesektorn: omställningen har kommit långt men mer behöver göras

Danderyds sjukhus har begränsad rådighet över fastigheterna då dessa ägs och förvaltas av Locum. Danderyds sjukhus tillstyrker samtliga regionala vägval, som förefaller rimliga och genomförbara. 

Energieffektivisering: 

Danderyds sjukhus är i en stor ombyggnads- och utbyggnadsfas och Locum ansvarar för att ställa krav på energieffektivisering. Krav ställs på att de nya byggnaderna ska uppnå Miljöbyggnad Guld, i vilket energieffektivitet omfattas.

Det Danderyds sjukhus har mest möjlighet att påverka är den egna utrustningen och personalens beteende. Danderyds sjukhus ställer energikrav i upphandlingar av exempelvis medicinteknisk utrustning. Inom ramen för Danderyds sjukhus miljöledningssystem finns också energirutiner som stimulerar personalen att spara på energi. 

Danderyds sjukhus efterfrågar, för att ytterligare effektivisera energianvändningen, möjligheter att på ett enkelt sätt mäta energiåtgång inom fastigheterna. 

Solsäkra bebyggelsen: 

Locum har installerat solceller på vissa byggnader inom Danderyds sjukhus. Danderyds Sjukhus anser att fortsatta satsningar på solenergi är positivt men har inte direkt rådighet över detta.

Kapa effekttoppar: 

Genom aktivt arbete med ”verksamhetstider” kan sjukhuset anpassas avseende värme/kyla/ventilation till när det pågår verksamhet i de olika lokalerna. Även solceller bidrar till att kapa effekttoppar. På längre sikt kan Danderyds sjukhus minskar energianvändningen genom att samla dygnet-runt verksamhet till de centrala delarna för att kunna släcka ner de perifera delarna nattetid. Dessutom kan sjukhuset genom effektiv och smart belysning (rörelsesensorer etc) minska användandet av energi.

Fjärrvärme 4.0: 

Danderyds sjukhus har ingen rådighet över fjärrvärmenät, men anser att det är viktigt med pålitliga energikällor eftersom strömavbrott kan få stora konsekvenser inom sjukvården. Det finns en reservkraftanläggning på sjukhusområdet och Locum gör regelbundna kontroller av reservkraften. 










Transportsektorn: nu måste omställningen börja på allvar



Danderyds sjukhus bedömer utsläppsbanorna och förslagen till regionala vägval som rimliga och genomförbara. 

Sjukhuset välkomnar åtgärder som minskar behovet av resor, exempelvis möjligheter till videokonferenser och ökad digitalisering. 

Då befolkningen inom länet växer och sjukhuset byggs ut för att möta ökade vårdbehov behöver infrastrukturen för transporter till och från sjukhuset uppgraderas i motsvarande mån. Sjukhuset ligger redan nu i ett bra geografiskt läge för kollektivtrafik (tunnelbana, bussar i direkt anslutning till sjukhuset). För de transporter där bil är nödvändigt har sjukhuset några laddningsstationer för elbilar för både patienter och personal. För att ersätta de bilar som idag drivs av fossila drivmedel måste dock infrastrukturen för elbilar (laddningsmöjligheter) byggas ut ytterligare. Dessutom måste elbilar tillgodose de krav på lastutrymme som ställs vid transport av medicinteknisk utrustning vilket enligt tidigare erfarenheter varit ett problem. Tillgänglig vård är viktigt för sjukhuset varför alla förändringar måste tillgodose den typen av behov.

Elektrifieringen av vägtransporterna: 

Danderyds sjukhus ställer sig i sak positiv till ökad elektrifiering av fordonsflottan enligt vägvalet, men vissa problem gör sig gällande när det handlar om elektrifiering. I första hand krävs en utbyggnad av laddningsmöjligheter för elbilar – det måste vara tillgängligt och tillräckligt omfattande för att tillgodose ett ökande behov. I andra hand ser sjukhuset att det finns problem med att ersätta vanliga fordon med lättare elfordon på grund av det lastutrymme som krävs vid transport av medicinteknisk utrustning.

Miljözoner: 

Danderyds sjukhus ställer sig positiv även till förslaget om miljözoner men poängterar att införande av dessa måste ske efter omsorgsfullt förarbete för att inte hindra viktiga transporter av exempelvis vårdmaterial eller patienttransporter. Det får heller inte skapa onödiga trafikköer som skulle kunna hindra sjuktransporter.

Mobilitetstjänster: 

Danderyds sjukhus ställer sig positivt till ett utvecklande av mobilitetstjänster, både för medarbetare och för patienter som inte har behov av sjuktransport eller är beroende av bil för att ta sig till och från sjukhuset. När sjukhuset växer leder det till ökade flöden av människor som på något sätt behöver förflytta sig till och från sjukhuset. 

Kommunala trafikpaket: 

Danderyds sjukhus ligger väl placerat för att betjänas av kommunala trafikpaket i och med sin geografiska placering och närhet till kollektivtrafik. Detta gör redan kollektivtrafiken till ett attraktivt alternativ till bil för resande till och från sjukhuset, både tjänsteresor och patientresor.

Trängselskatt +: 

Danderyds sjukhus tillstyrker i princip satsningar som bidrar till att göra andra resesätt än bil mer konkurrenskraftiga. 

Satsningar på kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik: 

Danderyds sjukhus tillstyrker satsningar på kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik inom länet. 

Länslogistik +: 

Danderyds sjukhus är beroende av leveranser både inom och utanför länet och välkomnar därför smartare lösningar för högre effektivitet och mindre utsläpp.

Förnybara drivmedel: 

Danderyds sjukhus har ett antal bilar i verksamheten och prioriterar miljöklassificerade bilar i första hand. Sjukhuset följer den upphandling som görs centralt inom SLL. Regeringens miljöklassificering av bilar behöver förbättras så att klassificeringen i större utsträckning kopplas till om fordonet drivs på förnybara drivmedel. 



Industrisektorn har mycket att vinna på en klimatomställning

Danderyd Sjukhus AB ställer sig positiv till förslagen men har ingen direkt rådighet. 



Agrarsektorn: liten i Stockholms län, men med stor potential

Danderyd Sjukhus AB ställer sig positiv till förslagen men har ingen direkt rådighet. 



Markanvändningen: framtida bebyggelsestrukturer är lika viktiga som energiomställningen

Danderyd Sjukhus AB ställer sig positiv till förslagen men vi saknar en skrivning om sammanhållen bebyggelse för närsjukvård. Danderyds sjukhus har dock ingen direkt rådighet över frågan.  



En utökad regional produktion av förnybar och återvunnen energi

Danderyd Sjukhus AB ställer sig positiv till förslagen men har ingen direkt rådighet. 



Länets globala klimatavtryck behöver minska

Danderyds sjukhus bedömer att det är viktigt att uppmärksamma även de utsläpp som uppstår utanför länet. För sjukhusets del rör det sig i första hand om varutransporter och resor (personalresor och patientresor) från platser utanför länet. Även maten en stor miljöpåverkan. Klimatavtrycket kommer också från användning av lustgas och andra anestesigaser. Dessa utsläppsbanor kan sjukhuset bidra till att minska genom att:

· Uppmuntra och underlätta resor med andra färdmedel än bil

· Ställa krav i upphandlingar (minska klimatpåverkan i alla delar av livscykeln)

· Investera i lustgasrenare (pågående process Klimatklivet)

· Arbeta med låg flödesteknik för anestesigaser



Genomförande, uppföljning och utvärdering

Danderyds Sjukhus anser att arbetet med klimatfärdplanen är av stor vikt. Ekonomiska och övriga förutsättningar måste tillhandahållas för att klimatfärdplanen ska genomföras på ett sätt som bidrar till att uppnå miljömålen.  

Det är också av högsta vikt att konstruktiv utvärdering och uppföljning genomförs. 





Avslutning 

Avslutningsvis håller Danderyds sjukhus med om att klimatfärdplanen för att genomföras på ett bra sätt behöver beakta ett flertal parallella processer. Som enskild aktör och som del av Stockholms läns landsting kan Danderyds sjukhus bidra på ett flertal sätt. 









Danderyd 15 september 2017



Stefan Jacobson

VD DSAB
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Remissvar – Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen (TNR 2016-0127)



Danderyd Sjukhus AB (nedan kallat Danderyds sjukhus) ställer sig positiv till förslagen till den strategi som presenteras i Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen. Det är viktiga frågor även för Danderyds Sjukhus då en del ur personalen på sjukhuset bor i landsbygds- och skärgårdsområden.

Remissen besvaras med beaktande av följande frågor: 

· Vilka ytterligare styrkeområden vill ni särskilt framhålla för Stockholmsregionens landsbygd och skärgård?

· Vilka ytterligare utmaningar och möjligheter ser ni som avgörande för att skapa bättre förutsättningar att bo och verka på landsbygden och i skärgården?

· Vilka insatser (1-5st) inom respektive insatsområde ser ni som särskilt avgörande för att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården?

· Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?






Vilka ytterligare styrkeområden vill ni särskilt framhålla för Stockholmsregionens landsbygd och skärgård?

Danderyd Sjukhus AB önskar inte framhålla några ytterligare styrkeområden än det som är redovisat.



Vilka ytterligare utmaningar och möjligheter ser ni som avgörande för att skapa bättre förutsättningar att bo och verka på landsbygden och i skärgården?

En utmaning som Danderyds Sjukhus anser inte har beaktats i remissen är Vård och omsorg.

Befolkningen ökar kontinuerligt inom Stockholms-regionen och då främst i tätorterna. Snittåldern bland befolkningen blir högre och dessa är ofta multisjuka och även sjukgraden ökar. Akut- och huvuddelen av primärvården är idag koncentrerad till tätorterna, av förklarliga skäl. Önskar dock Stockholms län stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården måste en lokal lösning tas fram för att undvika tidskrävande och långa transporter vid besök och vårdtillfällen.



Vilka insatser (1-5st) inom respektive insatsområde ser ni som särskilt avgörande för att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården?

Förbättra tillgängligheten

1. Hela resan-tänk, med bättre möjligheter att kombinera olika transportslag

2. Pendlarparkeringar

3. Utvecklad båttrafik på de inre vattenvägarna och modernisering och integrering av skärgårdstrafiken med det övriga kollektivtrafiksystemet

4. Förbättrad mobiltäckning i glesbebyggda områden och skärgård

5. Utbyggnad av snabbt bredband till alla hushåll och arbetsplatser



Stärk det lokala näringslivet

6. Utveckla de gröna näringarna och stimulera framväxten av en hållbar råvaru- och energiförsörjning

7. Utveckla marknaden för lokala och skärgårdsbaserade produkter och stöd förädlingen och marknadsföringen

8. Säkerställ smarta lösningar för godstransporter

9. Stöd samverkan och innovativa lösningar inom serviceområdet i skärgården

10. Stöd framväxten av ett platsoberoende småföretagande, exempelvis inom företagstjänster, digitala produkter och tjänster



Utveckla levande lokalsamhällen

1. Fokusera på möjligheten att skapa hyresrätter, trygghetsboenden och äldreboenden i utpekade noder, serviceorter och på kärnöar

2. Utveckla och marknadsför livsstilsboenden förnya målgrupper



Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden

1. Värna sammanhängande natur- och rekreationsområden

2. Utred målpunkter för besöksnäringen för att minska belastningen i känsliga områden

3. Genomför insatser för att minska miljöbelastningen i skärgården, framför allt när det gäller övergödning, erosion, nedskräpning och buller

4. Restaurera och vårda kulturlandskapet



Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?

Danderyds sjukhus ser att vi kan bidra i genomförandet och då speciellt inom insatsområdena Stärk det lokala näringslivet och Utveckla levande lokalsamhällen.

· Om företagen på landsbygden och i skärgården får ett stöd så det blir en framväxt för småföretagen inom regionen kan vården köpa företagstjänster, digitala produkter och tjänster

· Vården kan använda lokal upphandling för att få en drivkraft för näringslivsutveckling

· Danderyds sjukhus kan stödja lokal service (vård och omsorg). Med utvecklad teknik inom digitaliseringen kan sjukhuset stödja lokala vårdinrättningar och äldreboenden online med medicinsk kunskap och råd.





Avslutning 

Danderyds sjukhus anser att förslaget till Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen har en stor potential för att stärka möjligheterna till att bo och verka i landsbygd och skärgård. 









Danderyd 29 september 2017



Stefan Jacobson

VD DSAB
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Remissvar – Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen (TNR 2016-0082) 

 

Danderyd Sjukhus AB (nedan kallat Danderyds sjukhus) ställer sig positiv till 

förslagen till de regionala vägval som presenteras i Klimatfärdplan 2050 för 

Stockholmsregionen. Vägvalen som är relevanta för Danderyds Sjukhus bedöms i 

stort vara rimliga och genomförbara, med förbehåll för att vissa förutsättningar 

ges. Remissen besvaras med beaktande av följande frågor:  

 Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval 

rimliga och genomförbara? 

 Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer? 

 Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör 

andra åtgärder föredras? 

 Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 

 

Synpunkter lämnas på de delar av planen som Danderyds Sjukhus AB berörs av. 

Vid bedömning av hur sjukhuset som regional aktör kan bidra till genomförandet 

har störst vikt lagts vid följande områden: 

 
- Fastigheter (men begränsad rådighet) 
- Transporter (patienter, medarbetare, varu- och avfallstransporter) 
- Vårdverksamhet (energi– och resursförbrukning, mat, medicinteknisk 

utrustning och lustgasutsläpp) 
 

Bedömningen innebär att Danderyds Sjukhus inte lämnar synpunkter inom 
följande områden: Industrisektorn har mycket att vinna på en klimatomställning; 
Agrarsektorn: liten i Stockholms län men med stor potential; Markanvändningen: 
framtida bebyggelsestrukturer är lika viktiga som energiomställningen; En utökad 
produktion av förnybar och återvunnen energi.  
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Sammanfattande synpunkter 

Utsläppsbanorna och de regionala vägvalen verkar, utifrån Danderyds sjukhus 

synpunkt, i stort sett rimliga och genomförbara.  

Danderyds sjukhus följer SLL:s miljöprogram och är därför beroende av politiska 

beslut, vad landstinget beslutar samt ger ekonomiska förutsättningar för. Det är 

hyresvärden Locum som har det övergripande ansvaret för fastigheterna och 

Danderyds sjukhus rådighet omfattar främst verksamhetsel (i första hand 

medicintekniskutrustning och belysning). 

Ekonomiska förutsättningar behövs för att genomföra de åtgärder som är 

kostnadsdrivande initialt, även om investeringar i hållbara och klimateffektiva 

lösningar på lång sikt leder till resursbesparingar och hälsofördelar.  

Exempel på vad Danderyds Sjukhus kan bidra med är: 

 Delta i projekt kopplade till Klimatklivet – investera i en lustgasrenare.  

 Ställa miljökrav vid upphandling av energikrävande utrustning såsom 
medicinteknisk utrustning 

 Ställa miljökrav vid upphandling av mat 

 Föregå med goda exempel  

 Initiera och administrera beteendeförändringar kopplade till 
exempelvis energirutin, färdmedel och minskat matsvinn 

Nedan presenteras mer detaljerade synpunkter. 
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Bebyggelsesektorn: omställningen har kommit långt men mer 

behöver göras 

Danderyds sjukhus har begränsad rådighet över fastigheterna då dessa ägs och 

förvaltas av Locum. Danderyds sjukhus tillstyrker samtliga regionala vägval, som 

förefaller rimliga och genomförbara.  

Energieffektivisering:  

Danderyds sjukhus är i en stor ombyggnads- och utbyggnadsfas och Locum 

ansvarar för att ställa krav på energieffektivisering. Krav ställs på att de nya 

byggnaderna ska uppnå Miljöbyggnad Guld, i vilket energieffektivitet omfattas. 

Det Danderyds sjukhus har mest möjlighet att påverka är den egna utrustningen 

och personalens beteende. Danderyds sjukhus ställer energikrav i upphandlingar 

av exempelvis medicinteknisk utrustning. Inom ramen för Danderyds sjukhus 

miljöledningssystem finns också energirutiner som stimulerar personalen att spara 

på energi.  

Danderyds sjukhus efterfrågar, för att ytterligare effektivisera energianvändningen, 

möjligheter att på ett enkelt sätt mäta energiåtgång inom fastigheterna.  

Solsäkra bebyggelsen:  

Locum har installerat solceller på vissa byggnader inom Danderyds sjukhus. 

Danderyds Sjukhus anser att fortsatta satsningar på solenergi är positivt men har 

inte direkt rådighet över detta. 

Kapa effekttoppar:  

Genom aktivt arbete med ”verksamhetstider” kan sjukhuset anpassas avseende 

värme/kyla/ventilation till när det pågår verksamhet i de olika lokalerna. Även 

solceller bidrar till att kapa effekttoppar. På längre sikt kan Danderyds sjukhus 

minskar energianvändningen genom att samla dygnet-runt verksamhet till de 

centrala delarna för att kunna släcka ner de perifera delarna nattetid. Dessutom 

kan sjukhuset genom effektiv och smart belysning (rörelsesensorer etc) minska 

användandet av energi. 

Fjärrvärme 4.0:  

Danderyds sjukhus har ingen rådighet över fjärrvärmenät, men anser att det är 

viktigt med pålitliga energikällor eftersom strömavbrott kan få stora konsekvenser 

inom sjukvården. Det finns en reservkraftanläggning på sjukhusområdet och 

Locum gör regelbundna kontroller av reservkraften.  
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Transportsektorn: nu måste omställningen börja på allvar 

 
Danderyds sjukhus bedömer utsläppsbanorna och förslagen till regionala vägval 

som rimliga och genomförbara.  

Sjukhuset välkomnar åtgärder som minskar behovet av resor, exempelvis 

möjligheter till videokonferenser och ökad digitalisering.  

Då befolkningen inom länet växer och sjukhuset byggs ut för att möta ökade 

vårdbehov behöver infrastrukturen för transporter till och från sjukhuset 

uppgraderas i motsvarande mån. Sjukhuset ligger redan nu i ett bra geografiskt 

läge för kollektivtrafik (tunnelbana, bussar i direkt anslutning till sjukhuset). För 

de transporter där bil är nödvändigt har sjukhuset några laddningsstationer för 

elbilar för både patienter och personal. För att ersätta de bilar som idag drivs av 

fossila drivmedel måste dock infrastrukturen för elbilar (laddningsmöjligheter) 

byggas ut ytterligare. Dessutom måste elbilar tillgodose de krav på lastutrymme 

som ställs vid transport av medicinteknisk utrustning vilket enligt tidigare 

erfarenheter varit ett problem. Tillgänglig vård är viktigt för sjukhuset varför alla 

förändringar måste tillgodose den typen av behov. 

Elektrifieringen av vägtransporterna:  

Danderyds sjukhus ställer sig i sak positiv till ökad elektrifiering av fordonsflottan 

enligt vägvalet, men vissa problem gör sig gällande när det handlar om 

elektrifiering. I första hand krävs en utbyggnad av laddningsmöjligheter för elbilar 

– det måste vara tillgängligt och tillräckligt omfattande för att tillgodose ett ökande 

behov. I andra hand ser sjukhuset att det finns problem med att ersätta vanliga 

fordon med lättare elfordon på grund av det lastutrymme som krävs vid transport 

av medicinteknisk utrustning. 

Miljözoner:  

Danderyds sjukhus ställer sig positiv även till förslaget om miljözoner men 

poängterar att införande av dessa måste ske efter omsorgsfullt förarbete för att inte 

hindra viktiga transporter av exempelvis vårdmaterial eller patienttransporter. Det 

får heller inte skapa onödiga trafikköer som skulle kunna hindra sjuktransporter. 

Mobilitetstjänster:  

Danderyds sjukhus ställer sig positivt till ett utvecklande av mobilitetstjänster, 

både för medarbetare och för patienter som inte har behov av sjuktransport eller är 

beroende av bil för att ta sig till och från sjukhuset. När sjukhuset växer leder det 

till ökade flöden av människor som på något sätt behöver förflytta sig till och från 

sjukhuset.  

Kommunala trafikpaket:  

Danderyds sjukhus ligger väl placerat för att betjänas av kommunala trafikpaket i 
och med sin geografiska placering och närhet till kollektivtrafik. Detta gör redan 
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kollektivtrafiken till ett attraktivt alternativ till bil för resande till och från 
sjukhuset, både tjänsteresor och patientresor. 

Trängselskatt +:  

Danderyds sjukhus tillstyrker i princip satsningar som bidrar till att göra andra 
resesätt än bil mer konkurrenskraftiga.  

Satsningar på kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik:  

Danderyds sjukhus tillstyrker satsningar på kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik 
inom länet.  

Länslogistik +:  

Danderyds sjukhus är beroende av leveranser både inom och utanför länet och 

välkomnar därför smartare lösningar för högre effektivitet och mindre utsläpp. 

Förnybara drivmedel:  

Danderyds sjukhus har ett antal bilar i verksamheten och prioriterar 

miljöklassificerade bilar i första hand. Sjukhuset följer den upphandling som görs 

centralt inom SLL. Regeringens miljöklassificering av bilar behöver förbättras så 

att klassificeringen i större utsträckning kopplas till om fordonet drivs på 

förnybara drivmedel.  

 

Industrisektorn har mycket att vinna på en klimatomställning 

Danderyd Sjukhus AB ställer sig positiv till förslagen men har ingen direkt 

rådighet.  

 

Agrarsektorn: liten i Stockholms län, men med stor potential 

Danderyd Sjukhus AB ställer sig positiv till förslagen men har ingen direkt 

rådighet.  

 

Markanvändningen: framtida bebyggelsestrukturer är lika 

viktiga som energiomställningen 

Danderyd Sjukhus AB ställer sig positiv till förslagen men vi saknar en skrivning 

om sammanhållen bebyggelse för närsjukvård. Danderyds sjukhus har dock ingen 

direkt rådighet över frågan.   

 

En utökad regional produktion av förnybar och återvunnen 

energi 

Danderyd Sjukhus AB ställer sig positiv till förslagen men har ingen direkt 

rådighet.  
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Länets globala klimatavtryck behöver minska 

Danderyds sjukhus bedömer att det är viktigt att uppmärksamma även de utsläpp 

som uppstår utanför länet. För sjukhusets del rör det sig i första hand om 

varutransporter och resor (personalresor och patientresor) från platser utanför 

länet. Även maten en stor miljöpåverkan. Klimatavtrycket kommer också från 

användning av lustgas och andra anestesigaser. Dessa utsläppsbanor kan sjukhuset 

bidra till att minska genom att: 

- Uppmuntra och underlätta resor med andra färdmedel än bil 

- Ställa krav i upphandlingar (minska klimatpåverkan i alla delar av 

livscykeln) 

- Investera i lustgasrenare (pågående process Klimatklivet) 

- Arbeta med låg flödesteknik för anestesigaser 

 

Genomförande, uppföljning och utvärdering 

Danderyds Sjukhus anser att arbetet med klimatfärdplanen är av stor vikt. 

Ekonomiska och övriga förutsättningar måste tillhandahållas för att 

klimatfärdplanen ska genomföras på ett sätt som bidrar till att uppnå miljömålen.   

Det är också av högsta vikt att konstruktiv utvärdering och uppföljning genomförs.  

 

 

Avslutning  

Avslutningsvis håller Danderyds sjukhus med om att klimatfärdplanen för att 

genomföras på ett bra sätt behöver beakta ett flertal parallella processer. Som 

enskild aktör och som del av Stockholms läns landsting kan Danderyds sjukhus 

bidra på ett flertal sätt.  

 
 

 

 

Danderyd 15 september 2017 

 

Stefan Jacobson 

VD DSAB 
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