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FORSKNING  

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar utveckling 
2021”:

Aktiviteter - Konkretisering av uppdragen. Skriv aktiviteter som är lätta att följa upp med avseende på 
genomförande.

Vem gör vad? - Ange vilken/vilka funktioner som genomför aktiviteten. Status - välj 
alternativ i 
rullistan 
nedan

Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när 
aktiviteten genomfördes

Bryta ner det 
universitetsgemensamma målet i 
aktiviteter som är relevanta för 
den egna verksamheten och skriva 
in dessa i verksamhetens 
handlings- och verksamhetsplan 
eller i en aktivitetslista.

All forskning inom institutionen har till syfte att främja hälsa och välbefinnande. På en övergripande, 
samhällelig synpunkt är hälsa och välmående en avgörande faktor för hållbar utveckling.  Synliggöra detta på 
vår externa hemsida.
Undersöka hur FNs hållbarhetsmål kan integreras i institutionens forskning.

FOS

UTBILDNING 
Universitetsgemensamt 
mål: Universitetet skall öka 
och kvalitetssäkra 
integreringen av hållbar 
utveckling i utbildningen.

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar utveckling 
2021”:

Aktiviteter - Konkretisering av uppdragen. Skriv aktiviteter som är lätta att följa upp med avseende på 
genomförande.

Vem gör vad? - Ange vilka funktioner som ansvarar för planering, 
genomförande och uppföljning.

Status - välj 
alternativ i 
rullistan 
nedan

Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när 
aktiviteten genomfördes

Synliggöra och stödja 
användningen av 
fakultetsanpassade verktygslådor 
för hållbar utveckling.

Besked vid möte i HU SA nätverket 191016 att verktygslådan inte längre är aktuell inom SA, alltså nedlagd 
inom SA. Alltså inget vi ska använda oss av. Gäller fortfarande/Annica Lagström

-

Främja kompetensutveckling inom 
hållbar utveckling för 
lärarkollegiet och andra relevanta 
yrkeskategorier.

I enl med beslut GU/2804 starta ett samarbete med IPL kommittén bl a avseende den akademigemensamma 
dagen för Mänskliga rättigheter.    

Söka och stötta lärare från VoH i att anordna aktivitet/föreläsning/workshop eller seminarium på GU/Chalmers 
årliga hållbarhetsvecka Act! Sustainable                                                                                                                                                                                                                                                               
Worksop Hållbar utveckling med lärarna inom röntgensjusköterskeprogrammet

 Annica L hösten 2021.

 Annica L september 2021

AKTIVITETSLISTA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 2021

Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall främja forskning som syftar till att identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala samhällsutmaningar.

Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av åretDessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

xthoeg
Stämpel



Integrera hållbar utveckling i 
kurser och utbildningsprogram.

1. Röntgensjuksköterskeprogrammet: Möte med May Bazzi, ny programansvarig – genomgång av 
hållbarhetsmärkningar för Rtg- programmets olika kurser
2. Workshop HU med rtg programmets lärare
3. Medverka vid UKs AU för att Informera om den nyinrättade Kommittén för inventering och integrering av 
Hållbar utveckling vid SAs samtliga utbildningsprogram. Projekt på tre år med start 2021-03-01. Annica 
Lagström är institutionens representant.                                              
4.  Upprättande av tidsplan för inventeringen av undervisningsmoment och examinationer som tydligt kan 
kopplas till Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål samtliga kurser och program UKs AU 2021-05-06. Annica L 
medverkar på UKs AU (antingen 2021-05-06 eller 2021-06-10); ger förslag och har på föregående AU lämnat en 
mall för hur respektive programansvarig kan dokumentera.                                                                           5. 
Inventera redan befintliga undervisningsmoment och examinationer som tydligt kan kopplas till Agenda 2030 
och FN:s 17 hållbarhetsmål i samtliga kurser och utbildningsprogram.
6. Sjuksköterskeprogrammet - efter att inventeringen lämnats in till Annica L sker en avstämning med 
programansvarig Anna Dencker
7. Barnmorskeprogrammet -efter att inventeringen lämnats in till Annica L sker en avstämning med 
programansvarig Herborg Hollter
8. Specialistsjuksköterskeprogrammen helfart – efter att inventeringen lämnats in avstämning med 
programansvarig för helfarterna (eller alternativt inriktningsansvariga?...)
9. Specialistsjuksköterskeprogrammen halvfart - efter att inventeringen lämnats in avstämning med 
programansvarig för halvfarterna (eller alternativt inriktningsansvariga?..)
10. Kompletteringsutbildningen för ssk (KUSSK) - efter att inventeringen lämnats in till Annica L sker en 
avstämning med programansvarig Kerstin Ulin
11. Fristående kurser – avstämning med Anneli Ringblom
12. Röntgensjuksköterskeprogrammet – avstämning med May Bazzi senare under hösten
13. Sammanställning av inventeringen för i VoH inför delrapportering till UR                                                    14 
Gör en tidsplan för nästa steg som innebär en utveckling och ytterligare integrering av hållbar utveckling i 
kursen och program för 2022.

1. 2021-06-10 Annica L                                                                                                                                                                                      
2. planeras tillsammans med May Bazzi september      Annica L                                                                              
3. 2021-03-18          Annica L                                                  
4. 2021-05-06 alt 2021-06-10    Annica L                                                     
5-12. Annica L Hösten 2021                                                                      
13. Annica L december 2021                                             
14 Annica L december 2021

Stärka arbetet med 
hållbarhetsmärkning av kurser och 
utbildningsprogram.

Kontinuerligt stärka arbetet med hållbarhetsmärkning av kurser och utbildningsprogram. Annica Lagström tillsammans med kursansvariga.

STUDENTMEDVERKAN

Universitetsgemensamt 
mål: Universitetet skall öka 
studentmedverkan inom 
hållbar utveckling vid 
universitetet och i 
samhället.

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar utveckling 
2021”:

Aktiviteter - Konkretisering av uppdragen. Skriv aktiviteter som är lätta att följa upp med avseende på 
genomförande.

Vem gör vad? - Ange vilka funktioner som ansvarar för planering, 
genomförande och uppföljning.

Status - välj 
alternativ i 
rullistan 
nedan

Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när 
aktiviteten genomfördes

Inkludera studenter i 
fakultetens/institutionens/ 
motsvarandes hållbarhetsarbete 
och i arbetet med integrering av 
hållbar utveckling i utbildningen.

Fortsätta arbeta för att det skall finnas studentrepresentanter i olika organ på institutionen. Vi har kontinuerlig 
kontakt med studentkår för att få med studenter  till miljögruppen, men har svårt att få in studenter.

Studentrepresentanter för SASS och SAKS är medlemmar i SA:s miljöråd och medverkar så ofta de har 
möjlighet till. De ingår i SA:s miljöråds sändlista.

Kommunikationsgruppen lagt ut annons på studentportalen. Miljösamordnare 
pratat med studentkåren hur vi kan få studentrepresentaner även till 
institutionen.

SA:s miljöråd ansvarar för kallelse till miljömötena och att sända ut information 
enligt sändlistor.

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året



Stödja studentinitiativ inom 
hållbar utveckling.

Förslag/initiativ som inkommer ber vi studenter registrera i GURIA för att de ska synliggöras och hanteras.
SA:s Miljöråd stödjer studentinitiativ inom hållbar utveckling från SASS och SAKS.

GURIA handläggare.

SA:s miljöråd

Synliggöra och kommunicera 
universitetets arbete med hållbar 
utveckling för studenterna.

Länka på institutionens studentportal till GU studentportal för miljö och hu. 

Studentrepresentanter för SASS och SAKS  ingår i SA:s miljöråd och deltar på miljörådsmöten samt är med på 
sändlistan för miljörådet.

Kommunkationsgruppen

SA:s miljöråd

INKÖP OCH 
UPPHANDLING

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar utveckling 
2021”:

Aktiviteter - Konkretisering av uppdragen. Skriv aktiviteter som är lätta att följa upp med avseende på 
genomförande.

Vem gör vad? - Ange vilken/vilka funktioner som genomför aktiviteten. Status - välj 
alternativ i 
rullistan 
nedan

Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när 
aktiviteten genomfördes

Verka för att det ställs 
hållbarhetskrav vid inköp.

Fortlöpande bevaka och följa upp att miljöpolicys följs vid inköp.

Kontrollerar att hållbarhetskraven på objektupphandlingar och säkerställer att vi följer GU:s hållbarhetskrav på 
inköp.

Ta fram underlag för beslut om IT-policy.

Säkerställa att Marknadsplatsen på SU har miljöledningssystem.

Administrativ chef

Ekonomisamordnare

Administrativ chef

Miljösamordnare

RESOR
Universitetsgemensamt 
mål: Universitetet skall 
minska utsläppen av 
koldioxid från tjänsteresor 
med 25 %  under 2021 
jämfört med 2019. 

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar utveckling 
2021”:

Aktiviteter - Konkretisering av uppdragen. Skriv aktiviteter som är lätta att följa upp med avseende på 
genomförande.

Vem gör vad? - Ange vilka funktioner som ansvarar för planering, 
genomförande och uppföljning.

Status - välj 
alternativ i 
rullistan 
nedan

Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när 
aktiviteten genomfördes

Verka för att minska antalet 
flygresor.

Motivera medarbetare att ta tåg och informera om möjligheterna om att effektivare nyttja restiden för arbete.
Implementera framtagen reseorder/resepolicy, där har chef möjlighet att påverka ressätt.

Samtliga chefer.

Ekonomisamordnare.

 1 Med hållbarhetskrav avses ekonomiska krav, miljökrav, sociala och etiska krav samt krav på livscykelperspektiv.

  2 Datorer och bildskärmar, mobiltelefoner, utskriftstjänst, drycker, frukt, kontorspapper, kontorsmaterial, mjukpapper, städkemikalier, bilar, profilprodukter och möbler.

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall ställa hållbarhetskrav1  vid alla ramavtal och öka kravställningen vid objektsupphandlingar. 
Universitetet skall öka andelen inköp där det ställs hållbarhetskrav, inom prioriterade produktområden2 . 

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året



Främja resfria möten och 
konferenser, även internationellt, 
bland egen personal samt 
samarbetspartners.

Stödja initiativ till internationell samverkan online genom att informera personal om digitala föreläsningar, 
disputationer, följa upp och förstärka kompetens inom området.

Fortsätta stödja utvecklingen av internationalisering på hemmaplan i olika projekt. 

MiRep Johan Nilsson är med i en internationell forskargrupp som arbetar med frågan. När det är klart, ska vi 
utvärdera detta för att se vilka delar vi kan använda som ”best practice”.

Viceprefekt för digitalisering fick uppdrag under 2019 att se över hur institutionen kan digitaleras bäst ur HU 
och ekonomisk aspekt.

Under pandemin har det påbörjade arbetet med att kontaktbesök/bedömningar i relation till VFU sker digitalt 
visat sig fungera mycket bra, det arbetet kommer fortsätta framöver och utvecklas.

Viceprefekt samverkan och prefekt. Kommunikatör för spridning. 

Viceprefekt samverkan och prefekt

Projektgruppen har erhållit pengar från Nordiska ministerrådet för att skapa 
digital plattform. Projekt-gruppen kommer fortsätta arbeta fram ett koncept 
kring transnationellt samarbete och digital internationalisering med våra 
samarbetspartners inom Nordinnett, projektet förlängs till 2022 med anledning 
av den pågående pandemin som försvårat utvecklingsarbetet.

Arbetet pågår i REDO-gruppen

Prefekt, kontaktlärare och vice prefekt digitalisering

Underlätta och skapa incitament 
för personal att miljöanpassa 
tjänsteresor.

Institutionen har Västtrafik kort till de som gör tjänsteresor.

Underlätta och skapa incitament 
för personal att miljöanpassa resor 
till och från arbetet.

Många medarbetare cyklar redan idag så incitament för fler är: fler cykelställ under tak och/eller cykelgarage. 
Dock är kostnaden för tak över cykelställ är hög, detta är avslaget av rådet för lokaler även önskemål om 
cykelgarage.

Dialog förs med Campusservice som för dialog med fastighetsägren.

Främja miljöanpassat resande 
bland inresande och utresande 
studenter.

Uppmuntra GU:s studenter att tänka på att resa miljöanpassat. 

Informera inresande studenter inom LP programmet om GUS:s miljöarbete och att om möjligt boka 
miljöanpassat resasätt.

Vi arbetar med de delar i Erasmus + som ligger i linje med/stödjer hållbart resande/hållbar mobilitet/hållbar 
internationalisering. Särskilt kan nämnas tågresebidrag + att vi stödjer möjligheten att utveckla samarbeten 
som bygger på nya flexibla mobilitetsformer, bl a internationalisering på hemmaplan och blended learning.

Internationaliseringsgruppen

Internationaliseringsgruppen

ENERGI OCH 
BYGGNADER

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar utveckling 
2021”:

Aktiviteter - Konkretisering av uppdragen. Skriv aktiviteter som är lätta att följa upp med avseende på 
genomförande.

Vem gör vad? - Ange vilken/vilka funktioner som genomför aktiviteten. Status - välj 
alternativ i 
rullistan 
nedan

Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när 
aktiviteten genomfördes

Verka för att minska 
energianvändningen i 
verksamhetens lokaler.

Fortsatt samverkan med campusservice för att finna balans mellan krav på energibesparing och krav gällande 
arbetsmiljö.

Göra fastighetsägaren HIGAB uppmärksammade på brister i byggnaden såsom dragiga fönster, läckage. 
Medarbetarna anmäler till Campusservice. 

Prefekt, proprefekt, administrativ chef.

Campusservice.

Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall minska energianvändningen med 10 procent per kvadratmeter under 2021 jämfört med 2015. 
Universitetet skall vid alla nybyggnationer och större ombyggnationer ställa miljökrav motsvarande Miljöklassad byggnad nivå Guld gällande framförallt energiförbrukningen.

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året



MILJÖRISKER OCH 
KEMISKA ÄMNEN

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar utveckling 
2021”:

Aktiviteter - Konkretisering av uppdragen. Skriv aktiviteter som är lätta att följa upp med avseende på 
genomförande.

Vem gör vad? - Ange vilka funktioner som ansvarar för planering, 
genomförande och uppföljning.

Status - välj 
alternativ i 
rullistan 
nedan

Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när 
aktiviteten genomfördes

Arbeta aktivt för att substituera 
farliga kemikalier vid institutionen.

N/a  

Verka för att rapportering av 
incidenter, avvikelser och 
förbättringsförslag inom miljö och 
hållb  kl  

Introducera medarbetarna i det nya rapporteringssystmet I/A. 
Vid introduktion av nyanställda ingår detta som en del.

Miljösamordnare, chefsgruppen.
HR

ÅTERANVÄNDNING 
OCH AVFALL

Uppdrag till dekan, 
prefekt/motsvarande i 
”Handlingsplan för hållbar utveckling 
2021”:

Aktiviteter - Konkretisering av uppdragen. Skriv aktiviteter som är lätta att följa upp med avseende på 
genomförande.

Vem gör vad? - Ange vilken/vilka funktioner som genomför aktiviteten. Status - välj 
alternativ i 
rullistan 
nedan

Vad har genomförts? - Ge en kortfattad kommentar, t.ex. när 
aktiviteten genomfördes

Verka för att minska den totala 
mängden avfall.

Samordnar inköp till fåtal tillfällen för att minska tillförsel av kartongavfall.  Inköpsansvarig

Verka för att öka andelen avfall 
som återanvänds, 
materialåtervinns eller 
komposteras.

Möjlighet till korrekt källsortering och kompetens att källsortera korrekt. Miljösamordnare.

Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall minska den totala mängden avfall med tio procent under 2021 jämfört med 2015. Universitetet skall öka andelen avfall som återanvänds, materialåtervinns eller komposteras med tre procentenheter under 2021 
jämfört med 2015. 

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Dessa kolumner fylls i när aktivitetslistan upprättas Dessa kolumner fylls i vid uppföljning i slutet av året

Universitetsgemensamt mål: Universitetet skall minimera antalet incidenter som medför negativa konsekvenser för miljön samt verka för att minimera konsekvenserna av incidenter.


	Aktivitetslista 2021

