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HE Midt Indkøb og Logistik vil sikre øget bæredygtighed og 
fokus på cirkulær økonomi på hospitalerne i  HE Midt. 

 

Vi går nu aktivt ind i kampen for at reducere forbruget og 
øge genbrugsgraden af de daglige varer, som findes i de   

lokale rum med kontorartikler. 

  

Sortimentet i rummet gøres pr. 1. marts 2021 smallere og 
mængden af varer på hylden reduceres. Bugnende hylder får 
os som forbrugere til at bruge mere,  hvorimod færre varer 

får os til at overveje vores reelle behov.  

Opstramningen af sortimentet vil samtidig give langt mere 
plads til genbrugsartikler, som i nogle tilfælde fuldt vil       

erstatte nye varer i rummet.   

 

For at nå regionens målsætning inden for cirkulær økonomi 

og reduktion af affald er det væsentligt, at der skrues op for 
genbrug alle de steder hvor det er muligt. Og netop på de 

ikke kliniske varer er mulighederne store.  

Derfor øges genbrugsgraden nu i rummet for kontorartikler 
ved at bruge varer, som efter et kvalitetstjek, får forlænget 
deres levetid og dermed nedsætter hospitalets mængde af 

både affald og forbrug af nye ressourcer. 

  

Det er hovedsageligt sortimentet af husholdningsartikler, 
der strammes op, hvilket gøres både på baggrund af    ud-
viklingen i det reelle forbrug over de seneste år, men også 
på baggrund af hvilke varer der er tilgængelige som interne 
genbrugsartikler. Her er særligt service de varer, som flere 

afdelinger ofte får til overs når de flytter. Og da disse      
artikler ofte har været meget lidt i brug på afdelingen eller 

er produkter med lang levetid – giver det ekstra god      
mening, at disse varer får lov til at   hjælpe den cirkulære 

økonomi på vej. 

  

Ændringerne træder i kraft på alle matrikler i HE Midt og du 
kan via disse links finde de opdaterede sortimentslister 

for kontorartikler og isenkram.  

Har du brug for varer, der ikke er længere er i sortimentet 
eller på hylden i rummet, kan varerne fortsat bestilles via 

RM Indkøb.  

  

Bring dit genbrug videre 

Servicecentret vil så gerne have jeres aflagte artikler til at 
fylde genbrugslageret op med. Bestil en afhentning af jeres 

ting – så henter Servicecentret dem:  

 

Selvbetjening/Viceværten/Genbrug 


