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1. Insamling av uppgifter för uppföljning av 2020 års miljö- och hållbarhetsarbete:

Svar

Exempel 1

Minska på antalet resor med flyg och bil. Tydliggjort GU resepolicy för samtliga medarbetare. Tagit fram en ny rutin för resebeställning 

där närmste chef innan beställning blir medveten om färdsätt. Ny rutin för VFU-besök framtagen innan Corona-pandemin att de besök 

som inte kan genomföras digitalt sker med kommunala färdmedel. Institutionen har en videokonferensanläggning  för att främja res 

fria möten. Serviceavtal med omedelbar support av Campusservice finns sedan början av 2020. En av våra medarbetare är med i en 

projektgruppen har som erhållit pengar från Nordiska ministerrådet för att skapa digital plattform för samverkan. Projektgruppen 

kommer fortsätta arbeta fram ett koncept kring transnationellt samarbete och digital internationalisering med sina samarbetspartners 

inom Nordinnett, projektet förlängs till 2022 med anledning av den pågående pandemin som försvårat utvecklingsarbetet. Resultatet 

har blivit minskat antal resor med flyg och bil. Noll flygresor under 2020.

Exempel 2

Avfallshantering/sopsortering. Här har institutionen och Kliniskt Träningscenter (KTC) tagit ett omtag. Uppdaterat 

källsorteringshandboken. Investerat i nya och flera sopsorteringskärl med tydliga märkeringar. KTC tagit fram ett Quiz gällande avfall- 

och sopsortering för alla som ska nyttja deras lokaler. För att minska tillförande av emballage till institutionen så har institutionen för 

kontorsmaterial tagit fram ett standardsortiment och kommer bara beställa kontorsmaterial max fyra gånger per år för att minska på 

transporter och tillförande av emballage. För beställningar av telefoni- och IT-utrustning gäller att sambeställning för att få minska på 

transport och tillförande av emballage. Resultatet har blivit minskat antal GURIA ärendet på KTC gällande felsorteringar. Under 2020 

har inga GURIA ärenden inkommit. 

Länk  till handlingsplanen

Ange antal aktiviteter och 

samverkansprojekt inom hållbar 

utveckling för, av eller med studenter 

som institutionen har genomfört under 

2020:

2. Göteborgs universitets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2020 löper ut vid årsskiftet. 

Beskriv kort 1-2 exempel  på insatser som institutionen arbetat med under perioden 2017-2020 och de resultat som uppnåtts.

eva.thornqvist.nilsene
031-786 6133

Godkänd av prefekt:

STUDENTMEDVERKAN

Fråga

Miljösamordnre

Institutionens rapportering av arbetet med miljö och hållbar utveckling

Avser verksamhetsår: 2020

vårdvetenskap och hälsa

Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter:
Eva Thörnqvist Nilsen

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1760/1760219_handlingsplan-2017_2020_reviderad-dec-2019_slutversion.pdf
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Svar
Berör ej 

oss

Svar
Berör ej 
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Checklista för efterlevnad av lagar och andra krav inom miljöområdet

Avser verksamhetsår: 2020

Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter:
Eva Thörnqvist Nilsen
Miljösamordnare

vårdvetenskap och hälsa

eva.thornqvist.nilsen@gu.se
031-786 6133

Godkänd av prefekt:

1. INKÖP

Fråga

Miljöbalken 2 kap. 5§

Förordning (2009:907) om miljöledning i 

statliga myndigheter 13§

2. ÅTERANVÄNDNING OCH AVFALL

Fråga

Har det vid institutionen gjorts 

upphandling/avrop på över 58.000 kr 

(som inte gjorts via 

Upphandlingssektionen)? 

Om ja, ange om det har ställts miljökrav 

i dessa och beskriv vilka miljökrav som 

har ställts?

Nej

Hur främjar institutionen 

återanvändning/återbruk i syfte att 

minska avfallsmängderna?

Vi köper inget nytt utan i första hand kontrollerat att vi inte har något som inte används och 

kan återanvändas. Telefoner och datorer samt kringutrustning lämnas tillbaka till vår IT-

samordnare när någon slutar eller inte behöver utrustningen mer som säkerställer att det är 

helt och kan återanvändas. Ifall det behövs lagas så tar IT-samordnare in offert för att se vilket 

som är ekonomiskt bäst. All telefon- och IT-utrustning återvinns när det inte kan användas 

längre.

mailto:eva.thornqvist.nilsen@gu.se
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009907-om-miljoledning-i-statliga_sfs-2009-907
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009907-om-miljoledning-i-statliga_sfs-2009-907
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Svar
Berör ej 

oss

Svar
Berör ej 
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ISO 14001:2015, 7.3

4. MEDVETENHET OCH KOMPETENS

Fråga

Har befintlig personal fått information 

och utbildning i syfte att utveckla 

kompetens och medvetenhet om 

miljöhänsyn i det egna arbetet?

Vi har Miljö med som fast punkt på APT och där informerar vi om nytt inom området t.ex. 

Miljöubildningen som Miljörådet på SA tagit fram som samtliga medarbetare ska göra. Vi har 

ett Nyhetsbrev där vi tar med informerar som Miljöutbildningen, pushar för Planeten 

seminarie serien.  Ansvarig för HU för utbildning har genomfört två workshops gällande HU 

för två sektioner för institutionen. Sedan kom Corona pandemin och byte till digitalisering 

över när det gäller utbildning.

Förordning (2009:907) om miljöledning i 

statliga myndigheter 14§

Hur säkerställs att nyanställd personal 

får relevant information om det interna 

miljöarbetet vid arbetsplatsen?

Vi informerar i den individuella introduktionen om vårt miljöarbete och SA:s miljöutbildning 

samt vid den gemensamma introduktionen för alla nyanställda. Vi har ett välkomstbrev till 

nyanställda med en checklista vad en ny medarbetare ska genomföra och där finns med att 

alla medarbetare ska genomföra SA:s Miljöutbildning som är avsedd för samtliga medarbetare 

inom faktulteten. Medarbetare ska informera när utbildningen är genomförd till institutionen 

och till Miljörådet på SA.

ISO 14001:2015, 7.3

Hur säkerställs att studenter får relevant 

information om det interna miljöarbetet 

vid GU?

Genom ett samarbete på Sahlgrenska akademin/Sahlgrenska akademins miljöråd där de 

studentrepresentanter som är med är mycket aktiva. Via studentportalen där finns 

information till studenterna och vår interna som länkar till GU:s studentportalssida om HU.  

Kliniskt Träningscenter (KTC) har tagit fram ett Quiz gällande i första hand avfallshantering 

som måste genomföras innan de får använda KTC lokaler. Utbildningsfilm kommer lanseras 

inom kort. Miljöföreläsning finns i dagsläget med i studenternas introduktion då de börjar sitt 

program. 

3. MEDVETENHET OCH KOMPETENS

Fråga

5. MEDVETENHET OCH KOMPETENS

Fråga

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009907-om-miljoledning-i-statliga_sfs-2009-907
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009907-om-miljoledning-i-statliga_sfs-2009-907
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Svar
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oss

Svar
Berör ej 

oss

6. BEREDSKAP OCH AGERANDE VID NÖDLÄGEN 

Fråga

Har det skett någon incident (t.ex. 

olycka, brand, spill, kemikalier i avlopp, 

utsläpp) vid institutionen under 2020 

med negativa konsekvenser för miljön? 

Om ja, beskriv incidenten/incidenterna.

Nej

ISO 14001:2015, 8.2

X

7. BEREDSKAP OCH AGERANDE VID NÖDLÄGEN 

Fråga

Har institutionen genomfört någon 

förebyggande åtgärd under 2020 i syfte 

att minska risk för incidenter (till 

exempel genomförda riskanalyser, 

utbildningsinsatser, temadagar, 

brandövning, säkrare utrustning)? Om 

ja, beskriv  åtgärden/åtgärderna.

Nej.

ISO 14001:2015, 8.2

OM KEMIKALIER HANTERAS I VERKSAMHETEN, BESVARA ÄVEN FRÅGORNA NEDAN:

8. BRANDFARLIG OCH EXPLOSIV VARA

Fråga

Lag (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor 11§

Hur säkerställs att brandfarliga och 

explosiva varor förvaras och förpackas 

på rätt sätt? 

KTC har endast ytdesinfektionsmedel, handsprit och klorhexidin sprit 5 mg/ml.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20101011-om-brandfarliga-och-explosiva_sfs-2010-1011https:/medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1701/1701225_avfallsplan2018.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20101011-om-brandfarliga-och-explosiva_sfs-2010-1011https:/medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1701/1701225_avfallsplan2018.pdf


Svar
Berör ej 

oss

Svar
Berör ej 

oss

Svar
Berör ej 

oss

x

CLP-förordningen (Avd II, 1 kap, artikel 5-

6

AFS (2011:19) kemiska arbetsmiljörisker 

17§

10. KEMIKALIER

Fråga

Beskriv rutinerna för att identifiera och 

granska information om de kemiska 

ämnen och blandningar som används i 

verksamheten.

X

Hur säkerställs att mottagaren får den 

produktinformation som behövs för 

säker hantering när ni lämnar kemikalier 

som avfall.

Använder oss av riskavfallskartonger där det tydligt framgår innehållet på avsändarlappen.

Regler för miljöanpassad 

kemikaliehantering

11. KEMIKALIER 

Fråga

Finns det skydd för att förhindra att ev 

kemikaliespill når avloppsnätet från 

dragskåp eller golvbrunn?

9. FARLIGT AVFALL

Fråga

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20200501&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20200501&from=EN
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-foreskrifter-afs2014-43.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-foreskrifter-afs2014-43.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1616/1616076_regler-kemikaliehantering_170207_slutversion.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1616/1616076_regler-kemikaliehantering_170207_slutversion.pdf

