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Fokus på hållbar hälso- och sjukvård 

Hållbar hälso- och sjukvård är ett av 
TEM:s större fokusområden. Vi arbe-
tar med bland annat miljökommunika-
tion åt landsting och skräddarsydda 
miljö- och chefsutbildningar åt just 
sjukhus och andra vårdinrättningar. 
Dessutom erbjuder vi miljölednings-
tjänster, revisioner och lagtjänster 
med inriktning på hållbar sjukvård. 

Våra kunder är både privata och offentliga 
aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn.  

TEM har också varit  drivande i projektet 
Green Health Care Öresund och är numera 
även engagerade i Sustainable Hospitals, ett 
spännande initiativ som syftar till att exporte-
ra svensk miljöteknik med inriktning på  
hälso- och sjukvård. 

TEM driver även hälso– och sjukvårdsrelate-

rade projekt utomlands. Vårt pågående bio-
gasprojekt  i Afrika (se sida 2) hoppas vi ska 
leda till att man kan driva pumpar till rent 

vatten på ett sjukhus 
i Zambia.  

TEM är numera 
medlem i organisa-
tionen Health Care 
Without Harm 
(HCWH). HCWH är 
en sammanslutning 
av cirka 500 sjuk-

vårdsorgansiationer, NGO:s och andra intres-
senter vars gemensamma nämnare är att de 
arbetar med hållbar sjukvård i olika former. 

Om du är intresserad av att veta mer om vad 
vi gör  inom området hållbar sjukvård så 
tveka inte att kontakta oss på 046-16 58 50.  

Satsa på en revision i höst 
- identifiera brister i din verksamhet innan 
någon annan gör det 
Behöver ditt företag en genomlys-
ning av verksamheten ur miljö, eller 
arbetsmiljöperspektiv? TEM kan er-
bjuda olika typer av revisioner som 
lagefterlevnadskontroll (miljö och 
arbetsmiljö), internrevision ISO 14 
001 samt periodiska besiktningar. 

En revision kan vara värdefull på flera olika 
sätt. Vid t.ex. en lagefterlevnadskontroll 
identifieras dels de direkta avvikelser från 
lagen som finns idag, men även områden 
där inga direkta överträdelser sker, men där 
det finns förbättringspotential. Dessutom 
ger vi ofta förslag på förbättringsåtgärder. 

Syftet med en revision är att identifiera 
brister och åtgärda dem innan myndigheter, 
eller certifieringsorgan hittar dem. Syftet är 

också att hitta brister där miljö-/
arbetsmiljöförbättringar går hand i hand 
med kostnadsbesparingar.  

Revisioner 
kan också 
handla om 
att kon-
trollera 
ansvars-
fördelning 
på miljö-
området 
inom en 

koncern, eller att göra en bedömning av en 
underleverantör. 

Kontakta oss på 046-16 58 50 om du vill 
veta mer om revisioner. 



Glädjande nog har många hittat till 
vår blogg TEM-funderingar. På 
bloggen kan vi ta ut svängarna lite 
mer och vara mer personliga än på 
hemsidan. I varje nummer av vårt 
nyhetsbrev lyfter vi fram ett inlägg. 
Vill du läsa våra andra blogginlägg 
och funderingar, surfa in på: 
www.tem-funderingar.se 
 

TEM på Sjö-
backa gård 
 
Alla organisationer behöver då och då 
lite tid för eftertanke för att komma på 
nya fräscha mål. I detta syfte åkte hela 
TEM till Sjöbacka gård i Skillinge på 
Österlen i slutet av förra veckan. Alla 
blev positivt överraskade över ställets 
mysiga atmosfär och det trevliga ägarpa-
ret som från första stund fick oss att kän-
na oss mycket välkomna. Men framför 
allt var det nog maten som imponerade 
mest på oss. Det serverades mustiga gry-
tor och lamm som verkligen smalt i mun-
nen. Och så får vi inte glömma det myck-
et minnesvärda Amaronevinet, som 

dracks utanför arbetstid såklart. : ) 

Vi fick gott om tid att analysera nuläget 
och lägga upp nya strategier för framti-
den. Intressanta ämnen som diskuterades 
var bl.a. samverkan mellan forskning och 
konsulting. Vi tycker ju att det är viktigt 
med närkontakt med miljöforskning där 
nya rön kan omsättas i praktiken. Vi dis-
kuterade även vikten av att skapa bra och 
tydliga produkter inom våra fokusområ-
den: ledningssystem & lagstiftning, ut-
bildningar, CSR och hållbar sjukvård. 

Förutom möten hann vi även med en 
utflykt till Gislövs Hammar där vi satt 
vid havet och fikade. Här ligger en liten 
havsnära by som i alla fall 
gav min dröm om ett hus 
vid havet ny näring. Det 
var fler än jag som fick 
samma tanke, men vi kom 
fram till att det nog är för 
långt att pendla härifrån till 
kontoret i Lund. Men vem 
vet, vi kanske startar TEM 
Österlen en vacker dag. Vi 
har ju redan haft kontor i 
Zell am See, Siljan och 
Afrika. 

Det kanske viktigaste med 
de här dagarna var att vi 

hade så trevligt tillsammans. För att job-
bet ska flyta på bra tycker i alla fall jag 
att det är en stor fördel om man trivs till-
sammans. Vi hade långa diskussioner 
fram till efter midnatt om ämnen långt 
från miljökonsulting. Och vad den sista 
diskussionen torsdag 10 september kl. 
00.30 handlade om kommer jag inte att 
yppa på den här bloggen, men så mycket 
kan jag berätta att den ledde till många 
skratt, samt internationella kontakter 
dagen efter för att verifiera sanningshal-
ten i ett häpnadsväckande påstående… 

/Marie Pettersson 

 

Från www.tem-funderingar.se  
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I september inleder TEM arbetet 
med att bygga en biogasanläggning 
i Zambia. Förutom den fysiska inve-
steringen kommer mycket arbete att 
vara inriktat på att överföra kunskap 
om biogas och att bygga upp en 
organisation som kan ta hand om 
den vidare utvecklingen av en ny 
näringsgren i landet.  

Kunskapen om biogas är mycket liten i 
Zambia och därmed finns det ingen som 
utnyttjar den miljövänliga tekniken idag. 
Detta ska TEM hjälpa till att överbrygga 
genom ett tvåårigt projekt som finansieras 
av UNICEF och Tillväxtverket genom 
programmet DemoMiljö. Mottagaren i 
Zambia är staden Lusaka, huvudstad i lan-
det. 

Projektet har många positiva effekter varav 

produktionen av miljövänlig biogas är en. 
Mycket handlar också om kunskapsupp-
byggnad i mottagarlandet. Direkt upplär-
ning är en del, men en annan viktig del är 
kunskapen som genereras genom att 
genomföra projektet.  

En permanent organisation inom kommu-
nen skapas för att ta hand om biogasfrågor 
i framtiden.  

Biogasanläggningen som ska byggas är en 
demonstrationsanläggning som ska visa på 
alla möjligheterna som finns med biogas. 
Biogasen ska produceras av matavfall vil-
ket i reaktorn omvandlas till biogas och 
gödsel. Förutom att produktionen minskar 
utsläppen av växthusgaser ska gasen an-
vändas till flera saker, både till matlagning 
och till att producera elektricitet. Elen ska 
användas för att driva pumpar som pumpar 

upp grundvatten som är så rent att det går 
att dricka direkt.  

Anläggningen placeras i utkanten av ett 
fattigt bostadsområde som ofta drabbas av 
kolera. Kolera är en allvarlig magsjukdom 
som orsakas av en bakterie som trivs i för-
orenat vatten. Genom att minska på mäng-
den avfall i stadsmiljön och genom att 
kunna pumpa upp rent dricksvatten till 
befolkningen är det färre som kommer att 
insjukna i kolera.  

Detta projekt är tänkt att vara startpunkt 
för utvecklingen av biogassektorn i Zam-
bia och förhoppningsvis kommer det fler 
nya projekt inom en snar framtid.  

Kontakta TEM om du vill veta mer om 
biogasprojektet i Zambia. 

TEM bygger biogas i Zambia 
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Kommande nätverks-
träffar 

TEM:s miljönätverk: 

- �ordväst - 13 oktober kl 9-12 
hos BD i Helsingborg 

Ämne: Miljö- och etiska krav i 
leverantörskedjan 

 

- Sydväst - 15 oktober kl 9-12 
hos Lunds Energi 

Ämne: CSR - Corporate Social 
Responsibility 

 

- Sydost - 21 oktober kl 13-16 
hos Nordvalls i Sjöbo 

Ämne: Klimatarbete 

 

CSR Skåne: 

- 8 oktober kl 13.30-16.00 hos 
Röda Korset i Malmö 

Ämne: Att koppla det abstrakta 
begreppet CSR-arbete till 
handfasta exempel 

 

Den 23 september från klockan 17.00 bju-
der vi kunder, tidigare anställda, nätverks-
medlemmar, partners och andra kontakter 
på ekologiskt vin, ekologisk mat och 
mingel. 

Vi kommer att hålla till i våra egna 
lokaler på Klostergatan 12 i Lund och 
vi hoppas givetvis att du vill komma 
och fira med oss.  

Det har varit 25 spännande år. Miljöar-
betet ute på företag och andra organi-
sationer har gått framåt med stormsteg, 
liksom forskning inom området.  

Detta kan också speglas i TEM:s verksamhet som 
hela tiden följt med i utvecklingen och idag ser 
helt annorlunda ut. 

Passa på att träffa oss den 23 
september under avslappna-
de former och få chansen att 
mingla med andra intressan-
ta gäster.  

Anmäl dig senast dagen in-
nan till Karin Brito, så att vi 
kan beräkna mat och dryck: 

karin.brito@tem.lu.se  
eller ring oss på 046-16 58 

50.  

Passa på att boka höstens utbildningar 
Våra öppna utbildningar är till för dig som 
av någon anledning inte vill boka en hel 
företagsanpassad utbildning, utan före-
drar att komma till våra lokaler och gå en 
kurs med färdigt upplägg. Nu kan du  
boka någon av våra tio utbildningar som 
vi erbjuder mellan september och decem-
ber 2009.  

Våra kurser vänder sig till både privata företag 
och offentliga verksamheter där det finns behov 
av att stärka kompetensen inom miljöområdet. 

Stiftelsen TEM har 25 års erfarenhet av att 
genomföra miljöutbildningar åt företag och of-
fentliga organisationer i alla storlekar. Referenser 
och kursutvärderingar skickas gärna om så öns-
kas. 

Kurserna hålls i våra egna lokaler i centrala Lund 
i grupper om fem till tio deltagare. Genom att 
hålla grupperna små skapas en nära dialog mellan 
deltagare och de erfarna kursledarna.  

Kurserna kan även genomföras som interna kur-
ser i din organisation om så önskas. 

 

Här är ett urval av kurserna: 
 

Att engagera i miljöarbetet 
Vill du få en förståelse för det förändringsarbete 
som behövs för ett effektivt miljöarbete? Vill du 
lära dig grunderna i miljökommunikation? I kur-
sen får du verktyg och insikter om förändringsar-
bete och attitydförändringar som leder framåt i 
miljöarbetet. 
 

Miljöledning & ISO 14 001 Grund 
Lär dig grunderna i miljöledningssystem i all-
mänhet och ISO 14 001 i synnerhet. Även grund-
läggande miljölagstiftning ingår i kursen. 
 

Miljörevision – 3 dagar 
Kursen syftar till att utbilda interna miljöreviso-
rer när det gäller revisionsteknik, praktiska öv-
ningar, intervjuteknik och tillämpad lagstiftning. 
Förutsätter grundläggande kännedom om ISO 
14001 och miljöområdet. 
 

Arbeta med CSR-frågor 
Syftet med kursen är att ge organisationer effekti-
va verktyg för att utifrån sin individuella bak-
grund arbeta värdeskapande med CSR-frågor. 
Kursen vänder sig till både nybörjare och dig 
som har kommit en bit på väg. Den ger träning i 
intressentanalys och diskuterar bl.a. uppförande-
koder, identifiering av ansvarsområden och redo-
visning av ansvarstagandet. 
 

Hållbarhet i leverantörskedjor 
Vilka miljömässiga och sociala krav kan man 
ställa på sina underleverantörer och hur gör man 
prioriteringar, upprättar uppförandekod och be-
möter ifrågasättande. Kursen tar upp problemati-
ken kring hållbarhet i leverantörskedjor och för-
klarar olika metoder för att säkerställa att kraven 
ni ställer på era leverantörer efterlevs. 
 

Mer information om kurserna finns i se-
parat pdf som går att ladda ner på vår 
hemsidan www.tem.lu.se.  

Frukostworkshop för fö-
retag om nya klimatmål 
för Skåne 

Vill du vara med och påverka 
Skånes nya klimatmål och disku-
tera hur dessa kan anpassas till 
företagets miljöarbete? 

Då är du välkommen till frukost-
workshop på Länsstyrelsen den 
16 oktober. 

Länsstyrelsen i Skåne och Stiftel-
sen TEM bjuder in dig som är 
miljöchef, miljösamordnare eller 
motsvarande på ett företag 
verksamt i Skåne till en frukost-
workshop för att informera om 
förslagen till nya klimatmål för 
Skåne.  

Vi kommer att diskutera hur 
målen kan anpassas till, och in-
tegreras i, det interna miljöarbetet 
i företag. 

Vid frågor kontakta: 

Tommy Persson, Länsstyrelsen,  
tel 040-25 22 73 eller 
tommy.persson@lansstyrelsen.se 
eller 

Marie Pettersson, Stiftelsen 
TEM, tel 046-16 58 52 eller 
marie.pettersson@tem.lu.se 

TEM firar 25 år och bjuder på mingel, mat och vin 



Frukostmöte i november:  
CLP, Reach och 
Ekodesigndirektivet – Hur 
hänger de ihop?  
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Kontakta TEM 

 

Stiftelsen TEM 

Klostergatan 12 
222 22 LUND 
 
046-16 58 50 
tem@tem.lu.se 

 

Medarbetare 
 

Karin Brito 

Assistent 
karin.brito@tem.lu.se 
046-16 58 52 

 
Daniel Eriksson 

Konsultchef/Miljökonsult 
daniel.eriksson@tem.lu.se 
046-16 58 51 

 
Veronika Franzén 

Miljökonsult 
veronika.franzen@tem.lu.se 
046-16 58 56 

 
Reine Karlsson 

Forskningschef 
reine.karlsson@tem.lu.se 
046-16 58 54 

 
Markus Paulsson 

Miljökonsult/Forskare 
Markus.Paulsson@tem.lu.se 
046-16 58 55 

 
Marie Pettersson 

Miljökonsult 
Marie.Pettersson@tem.lu.se 
046-16 58 52 

 
Iris Rehnström 

Miljökonsult 
iris.rehnstrom@tem.lu.se 
046-16 58 53 

 
Gunnar Sundström 

Ekonomiansvarig 
gunnar.sundstrom@tem.lu.se 
0702-47 79 14 
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Just nu ligger TEM i startgroparna 
med det nya nätverket CSR Skåne. 
CSR Skåne är ett nätverk som fokuse-
rar på organisationers arbete med so-
cialt ansvarstagande.  

CSR står för Corporate Social Responsibility, 
företagens sociala ansvar och nätverket vänder 
sig till företag och organisationer som vill dis-
kutera frågor inom detta område.  

Den 27 augusti hölls ett uppstartsmöte för CSR 
Skåne då ett tjugotal personer medverkade, 
både från frivilligorganisationer, kommuner, 
landsting och företag.  

Några ämnen som togs upp till diskussion var 
kommunikation av det man gör inom CSR-

området, lönsamhet i CSR, otydliga krav från 
intressenter, krav på underleverantörer, dialog 
med samhället och Pro-Bono-aktiviteter, an-
svarsfulla uppsägningar och mycket mer. 

Vi på TEM tycker det var glädjande att se det 
stora intresset för nätverket under uppstartsmö-
tet. Nu ser vi fram emot en fortsättning i höst.  

Den första träffen hålls redan den 8 oktober och 
då kommer vi att koppla det abstrakta begreppet 
CSR-arbete till handfasta exempel på vad det 
kan innebära ute i din organisation. Det andra 
mötet kommer att hållas den 3 december. 

Kontakta oss på TEM på 046-16 58 50 om du 
vill veta mer om CSR Skåne.  

CSR Skåne – nytt 
nätverk med fokus på 
socialt 
ansvarstagande 

TEM:s populära frukostmöten har bli-
vit tradition! Vi tycker att det är väldigt 
glädjande att så många hittar hit, vill 
delta i diskussionen kring olika intres-
santa ämnen och äta frukost tillsam-
mans med oss.  
 
Nästa frukostmöte på TEM har fått titeln: CLP, 
Reach och Ekodesigndirektivet – Hur hänger de 
ihop? De flesta företag berörs av den nya gemen-
samma europeiska kemikalielagstiftningen som 
kommit under de senaste åren. Vi kommer att ta 
upp CLP, Reach och Ekodesigndirektivet, reda ut 
begreppen och försöka se sambandet. Mötet hålls 
den 24 november här på Klostergatan i Lund.  
 
Det senaste frukostmötet, som hölls den 9 septem-
ber, handlade om hur man ställer miljökrav på sin 
transportleverantör. Talare, förutom vi från TEM, 
var Erika Nilsson, miljösamordnare på Alfa La-
vals verksamhet i Lund och Jörgen Stadler, miljö- 
och kvalitetschef på Bring Frigoscandia.  

Erika gav oss en inblick i hur Alfa Laval lagt upp 
arbetet med sina transportörer. De har ett system 
som gör det tydligt för både inköparna och leve-
rantörerna hur väl de lever upp till Alfa Lavals 
krav och som dessutom är motiverande för alla 
parter.  
 
Jörgen gav exempel på hur Bring Frigoscandia 
försöker balansera kunders önskemål om miljö-
vänliga transporter mot deras andra krav såsom 
punktlighet, flexibilitet och snabbhet. Detta ledde 
till en intressant diskussion som gav många nya 
infallsvinklar och visade på olika trender inför 
framtiden.  
 
Väl mött på nästa frukostmöte!  
 

Plats: Stiftelsen TEM, Klostergatan 12 
i Lund 

Datum: Tisdagen den 24 november 

Tid: 08.00-09.30 


