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Bakgrund
I projektet intern plastkompensation har Region Västernorrland utrett möjliga sätt att
förändra inköpsbeteendet hos vårdpersonal. Tanken var att plastprodukter som är sämre
ur miljö- och hälsosynpunkt ersätts med mer hållbara produkter. För att
verksamheter inte ska välja bort de bättre produkterna av ekonomiska skäl undersöktes
möjlighet till en intern kompensation. Projektet har identifierat vilka miljöbättre
produkter i förbrukningsavtalet som kan ingå i kompensationsmodellen. För att på
ett kommunikativt sätt visa de mer hållbara plastprodukterna har projektet studerat
hur en markering kan göras i inköpssystemet. Region Västernorrland gav WSP i
uppdrag att utreda vilka förutsättningar organisationen har för införande av en
kompensationsmodell.

Syfte
Syftet med projektet är att förändra inköpsbeteendet hos vårdpersonal. Genom att ta
fram en modell för intern plastkompensation kan beställaren kompenseras ekonomiskt
när den väljer att ersätta ordinarie produkter med alternativ som är mer hållbara. Syftet
är också att föreslå hur man i inköpssystemet tydligt kan markera vilka produkter som
är miljöbättre samt att identifiera miljöbättre produkter som ingår i kompensationen.

Metod
I uppdraget för WSP ingick att sammanställa det arbete som Region Västernorrland och
konsulten gjort i projektet. De har tagit fram en rapport, se Bilaga 1.

Ekonomisk redovisning
Se bilaga 2.

Slutsats och utvärdering
Ett av målen för projektet var att ta fram en modell för hur en kompensation ska
ske i inköpssystemet. På grund av begränsningar i systemet har inte en färdig
modell kunnat implementerats, men möjliga modeller som kan utvecklas vidare
har tagits fram. De fem olika modellalternativen uppnår alla syftet att förändra
inköpsbeteendet hos vårdpersonal.
Ytterligare ett mål för projektet var att identifiera vilka produkter som ska ingå i
kompensationsmodellen utifrån en livscykelanalys. Då det i kommande
förbrukningsavtal finns en miljökorg med miljöbättre produkter valde vi att
använda dessa i modellen. Ytterligare produkter kan läggas till i samarbete med
leverantören utifrån goda exempel från andra regioners arbete med utbyte av
plastprodukter. För att vårdpersonal enkelt ska se vilka produkter som är
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miljöbättre behöver de märkas i inköpssystemet. En möjlig lösning är att märka
produkterna med “Övrig miljömärkning”. Även detta kräver vidareutveckling
tillsammans med leverantören av inköpssystemet.
Utbildning och information är en viktig del. Ett mer omfattande
utbildningsmaterial har tagits fram för att användas för beställare. Även en
enklare variant för all personal kommer ingå i regionens serie av
hållbarhetsutbildningar.

Bilagor
Bilaga 1: Framtagande av modell för intern plastkompensation, WSP 2020.
Bilaga 2: Ekonomisk redovisning NV-06556-19.

