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Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2018 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås arbetar strategiskt med hållbar utveckling (HU). I enlighet med högskolelagen 1 kap 5§ ska högskolorna i sin verksamhet 

främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och 

social välfärd och rättvisa. Vidare utgör internationella, nationella och regionala miljömål ett ramverk som högskolan ska förhålla sig till. 

 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för högskolans hållbarhetsarbete är att öka integrationen av hållbar utveckling i utbildning, forskning, samverkan och på 

campus. Detta innefattar att minska organisationens negativa påverkan på miljön. 
 

Högskolan i Borås ska vara den hållbara högskolan. Detta tillsammans med den högskolegemensamma handlingsplanen för hållbar utveckling 2017-

2019 utgör grunden för akademins verksamhetsplan 2018-2020 och denna handlingsplan. Aktiviteterna genomförs inom befintlig budget. 

 
Den hållbara högskolan 

Högskolan har ett ansvar för att i utbildning och forskning av hög kvalitet fokusera på de globala och lokala samhälleliga utmaningarna och bidra till 

att målen i Agenda 2030 uppnås och implementeras. Den hållbara högskolan är en jämställd högskola där kvinnor och män har samma 

förutsättningar och möjligheter. En hållbar arbetsmiljö med ett utvecklat medarbetarskap och gott ledarskap råder. Den hållbara högskolan innebär 

att våra studenter ges de bästa förutsättningarna att möta ett kommande yrkesliv. En kontinuerlig utveckling av verksamheten sker som innebär att 

ytterligare universitetskvaliteter tillförs.   

 

 

Mål och aktiviteter Ansvarig Slutdatum  Datum för 

uppföljning 

Resultat 

UTBILDNING 

Mål 1: Samtliga utbildningsprogram innehåller ett introduktionsmoment inom hållbar utveckling i syfte att ge studenterna en grund för 

fördjupning och breddning inom hållbar utveckling i relation till ämne och profession.  

 Implementera högskolegemensamt 

introduktionsmoment avseende HU 

Programansvariga med 

stöd av Samordnare för 

181231 180630, 181231 Efter ett genomfört pilotprojekt VT18 i 

Sjuksköterskeprogrammet, T1, har ett 
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i akademins grundutbildningar. hållbar utveckling mer professionsinriktat högskole-

gemensamt intro.moment implementerats 

HT18. Kontakt också tagen för 

introducering av momentet i sektionen 

för arbetsliv och välfärds grundutb.       

 Påbörja arbetet inför 

implementering av högskolegemen-

samt introduktionsmoment i 

samtliga utbildningsprogram 2019. 

Programansvariga med 

stöd av Samordnare för 

hållbar utveckling 

181231 180630, 181231 Det har nu skett en viss modifiering av 

intro.momentet, vilket underlättar en 

anpassning av momentet till akademins 

förutsättningar. Nu kan steget lättare tas 

för implementering i övriga utb.program. 

https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-

pa-en-hogskola/Hallbar-

utveckling/Hallbar-utveckling-i-

utbildning/Verktyg-for-integrering-av-

hallbar-utveckling/ 

Mål 2: Samtliga utbildningsprogram med antagning hösten 2016 eller senare, innehåller minst en obligatorisk kurs som är hållbarhets-

diplomerad.  

 Utveckla kurser för 

hållbarhetsdiplomering i 

utbildnings-program som ännu inte 

innehåller kurs som har diplomerats 

i sektionen för Vårdvetenskap (AN, 

AMB, IVA) och i sektionen 

Arbetsliv och välfärd. 
 

Programansvariga med 

stöd av Samordnare för 

hållbar utveckling 

180930 180531, 181231 Kursen Akutmedicin nominerades för 

diplomering under VT18, men fick 

avslag. Eftersom den specialist-

gemensamma (AN, AMB, IVA) kursen 

”Akutmedicin” under HT18 varit under 

omarbetning, har det inte varit möjligt att 

gå vidare med ytterligare HU-

diplomeringsförsök för tillfället.    

Två diplomansökningar HT18 från 

sektionen Arbetsliv och välfärd, avslogs. 

1) Organisation och ledarskap, 7.5 hp 

Organisations- och personalutvecklare i 

samhället, År 2, Termin 4   

2) Organisations- och ledarskapstrender 

i ett hållbarhetsperspektiv, 

https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Hallbar-utveckling/Hallbar-utveckling-i-utbildning/Verktyg-for-integrering-av-hallbar-utveckling/
https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Hallbar-utveckling/Hallbar-utveckling-i-utbildning/Verktyg-for-integrering-av-hallbar-utveckling/
https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Hallbar-utveckling/Hallbar-utveckling-i-utbildning/Verktyg-for-integrering-av-hallbar-utveckling/
https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Hallbar-utveckling/Hallbar-utveckling-i-utbildning/Verktyg-for-integrering-av-hallbar-utveckling/
https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Hallbar-utveckling/Hallbar-utveckling-i-utbildning/Verktyg-for-integrering-av-hallbar-utveckling/
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Magisterutbildning med inriktning 

arbetsvetenskap,  År 1, Termin 1 

 Utveckla ytterligare kurser för 

hållbarhetsdiplomering i 

utbildnings-program som redan 

innehåller kurser som har 

diplomerats.  

Programansvariga med 

stöd av Samordnare för 

hållbar utveckling 

 

180930 180531, 181231 Fortsatt översyn av ytterligare 

möjligheter för diplomering av kurser. 

Under HT18 bl a genomgång av kursen 

Multifaktoriell ohälsa 

(sjuksköterskeprogrammet)för att se hur 

kursmål och studiehandledning kan 

förtydligas och lyfta fram HU. 

 

Mål 3: En fördjupad behandling av hållbar utveckling, i relation till ämne och professionsinriktning, sker i samtliga utbildningar på avancerad 

nivå. För att främja en sådan utveckling integreras ett moment som speglar olika ämnesperspektiv på hållbar utvecklig i högskolans 

masterutbildningar. 

 Pågående arbete med att ta fram ett 

introduktionsmoment som ska 

implementeras i högskolans 

masterutbildningar. 

Professionsinriktade filmer med 

olika akademiföreträdare i är bland 

annat under inspelning. 

Högskolans samordnare 

för hållbar utveckling 

191231 191231 Avvaktar färdigställandet av 

introduktionsmomentet på masternivå. 

Mål 4: Studenternas problemställningar i självständiga arbeten belyser i ökad utsträckning ämnet i relation till en hållbar utveckling. 

 

 Medvetandegöra handledare och 

studenter om riktlinjer för 

examensarbeten avseende 

integrering av hållbar utveckling.  

Kursansvariga 181231 181231 Under hösten fortsatt arbete med att lyfta 

fram och förtydliga riktlinjerna för 

handledare och studenter. 

 Öka antalet examensarbeten 

avseende integrering av hållbar 

utveckling jämfört med tidigare år. 

Kursansvariga 181231 181231 Inga exakta siffror på antalet 

examensarbeten med integrering av HU, 

men en ökning har skett.  

Mål 5: Utbildningsplaner för samtliga programutbildningar innehåller examensmål och/eller lokala utbildningsmål med relevans för en hållbar 

utveckling 
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 Pågående översyn av 

programutbildningar avseende 

examensmål och lokala 

utbildningsmål i sjuksköterske-

utbildning och på avancerad nivå i 

barnmorske- äldre och 

distriktssköterskeutbildningen. 

Nyligen påbörjad översyn av IVA-, 

anestesi- och ambulansutbildning. 

Programansvariga 181231 180630 Bristfälligt uppfyllt mål. En viss översyn 

har gjorts, men detta mål behöver 

fokuseras mer på framöver.  

 

 

 

Mål 6: Andelen lärare som genomgått utbildning i lärande för hållbar utveckling har ökat. 

 

 Uppmuntra akademins lärare att 

delta vid högskolans hållbarhetsdag 

den 18 april. 

Sektionschefer 180418 180630 

Avslutat 

Akademin hade relativt god uppslutning 

vid detta tillfälle och även en god 

uppslutning efteråt när akademins 

medarbetare sammanfattade dagens 

intryck och tankar kring fortsatt arbete. 

 Påminna akademins lärare att ta del 

av det högskolegemsamma 

introduktionsmomentets filmade 

föreläsningar.  

Sektionschefer 180630 181231 Introduktionsmomentets filmer finns 

numera lättillgängliga på PingPong, men 

information om detta behöver nå ut till 

akademins lärare.  

https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-

pa-en-hogskola/Hallbar-

utveckling/Hallbar-utveckling-i-

utbildning/Verktyg-for-integrering-av-

hallbar-utveckling/’ 

 

 Arbeta för att akademins lärare att 

genomföra den högskole-

pedagogiska HU-kursen om 5 hp. 

Sektionschefer 181231 181231 Följa upp hur sektionschefer/ 

studierektorer arbetar med detta i t ex 

PU-samtal. 

Mål 7: Högskolans forskarutbildningar innehåller ett utbildningsmoment, där doktoranderna relaterar sitt forskningsämne till hållbar 

utveckling. 

https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Hallbar-utveckling/Hallbar-utveckling-i-utbildning/Verktyg-for-integrering-av-hallbar-utveckling/
https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Hallbar-utveckling/Hallbar-utveckling-i-utbildning/Verktyg-for-integrering-av-hallbar-utveckling/
https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Hallbar-utveckling/Hallbar-utveckling-i-utbildning/Verktyg-for-integrering-av-hallbar-utveckling/
https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Hallbar-utveckling/Hallbar-utveckling-i-utbildning/Verktyg-for-integrering-av-hallbar-utveckling/
https://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Hallbar-utveckling/Hallbar-utveckling-i-utbildning/Verktyg-for-integrering-av-hallbar-utveckling/
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 Högskolegemensam kurs 2,5 hp i 

HU planeras, obligatorisk för 

akademins doktorander. 

 Utveckling och införande av ett 

HU-relaterat utbildnings-moment 

som kopplas till doktorandens egna 

projekt.   

 Varje forskningsplan ska innehålla 

en idé/plan över hur det egna 

forskningsprojektet förhåller sig till 

HU. 

 Kursen Vårdvetenskapliga begrepp 

och kunskapsperspektiv 7,5 hp 

innehåller ett mål respektive 

utbildningsmoment med inriktning 

mot HU. 

Studierektor för forskar-

utbildning 

181231 180630, 181231 Ann-Sofie stämmer av med Gunilla hur 

detta ligger till. 

FORSKNING     

Mål 1. Omfattningen av publikationer som behandlar hållbar utveckling respektive bidrar till att lösa samhällsutmaningar kopplade till hållbar 

utveckling har ökat inom samtliga forskningsområden. 

 Öka antalet publikationer med 

tydliga perspektiv avseende hållbar 

utveckling med 20% jämfört med 

2017.  

 Deltagande i Almedalen 2018. 

Samordnare för forsk-

ning 

181231 181231 Enligt uppgift från biblioteket har vår 

akademi i Diva 43 publikationer med 

hållbar utveckling 2017 och motsvarande 

antal under 2018 är 26.  

 

Deltagande i Almedalen skedde som 

planerat. 

Mål 2: HB har medverkat i fem ansökningar till Horizon 2020, eller motsvarande, gällande flervetenskaplig forskning med relevans för hållbar 

utveckling.  Högskolan har varit ansvarig för en av ansökningarna. 

 Undersöka möjligheterna för 

akademin att medverka i en 

ansökan till Horizon 2020 genom 

Samordnare för forsk-

ning 

181231 180630 Akademin har fått Marie Curie- medel 

inom ramen för Horizon 2020. 
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nationella och internationella 

samarbeten.   

Mål 3: Högskolan har genomfört årliga forskningskonferenser på temat hållbar utveckling med representation från högskolans 

forskningsområden. 

 Akademin bidrar till högskolans 

forskningskonferenser på temat 

hållbar utveckling genom aktivt 

deltagande.  

Samordnare för forsk-

ning genom Forskarrådet 

181231 181231 HU2-konferens HT18 på högskolan. Ta 

upp vid forskardag om förslag på inslag 

från akademin. 

SAMVERKAN     

Mål 1.  Näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet involveras i högre utsträckning i, av högskolan anordnade, konferenser, seminarier, 

workshops och projekt med relevans för hållbar utveckling.   

 Utveckla samverkan med 

vårdverksamheter kring digitala 

lösningar för kontakter med 

studenter och handledare under 

verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU).  

 Beviljat projektmedel från PUF för: 

”Utveckling av distanshandledning 

och utvärdering av 

distriktssköterskestudenter i VFU 

genom videosamtal.” i kursen 

Familjehälsovård med inriktning 

mot vuxna och äldre inkl. 

förskrivning av 

förbrukningsartiklar och tekniska 

hjälpmedel. 

Kursansvariga 

 

 

 

 

 

Projektansvarig 

181231 180630, 181231 Har diskuterats i relation till långa resor i 

Barnmorskeutbildningen. 

 

 

 

 

 

Utvärderas innan sommaren. 

Mål 3. Högskolan främjar studenternas medverkan i samverkansaktiviteter. 

 

 Tillsammans med studentkåren 

uppmuntra till medverkan vid 

Sektionschefer 181231 181231 Ann-Sofie hör med sektionscheferna. 
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gemensamma aktiviteter avseende 

hållbar utveckling. 

CAMPUS     

Mål 1. Högskolan har minskat koldioxidutsläppet från tjänsteresor per årsarbetskraft med minst 10 % per årsarbetskraft. 

 

 Informera om högskolans policy 

och riktlinjer för tjänsteresor och 

uppmuntra till hållbara alternativ 

vid sektionsmöten under året.  

Sektionschefer 181231 181231 Under hösten om inte gjorts tidigare. 

Mål 2. Användningen av distansteknik som alternativ till såväl möten som utbildningstillfällen har ökat. 

 

 Erbjuda kompetensutveckling inom 

digital mötesteknik, flexibelt 

lärande/pedagogik. 

Sektionschefer 181231 181231  

 Öka användandet av digital 

mötesteknik/flexibelt lärande i 

verksamheten. 

Arbetslagsledare 181231 181231  

Mål 6. Högskolan i Borås har minskat pappersförbrukningen med 15%, genom ökad digitalisering och ökad styrning av utskrifter. 

 

 Minska användandet av utskrifter 

genom att använda digitala verktyg 

i ökad utsträckning. 

Alla 181231 181231  

Mål 7. Förekomsten av kemiska produkter som finns upptagna i SIN-listan har minskat, och där så varit möjligt, ersatts med mindre 

miljöbelastande produkter. 

 Akademin förhåller sig till 

högskolans riktlinjer inom området.  

Kemikalieansvarig 181231 181231  

ÖVRIGT     

Tillkommande aktiviteter med anledning av avvikelser och förbättringsförslag vid Intern miljörevision 180312. 

 Information om anmälan av 

avvikelser i Miljöledningssystemet 

ges i samband med 

Akademicontroller 180821 180930 Information om detta kommer att ges i 

samband med akademins 

utvecklingsdagar i augusti då nästan alla 
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utvecklingsdagar.  medarbetare närvarar. Fortsättningsvis 

kommer informationen ingå i akademins 

introduktion för nyanställda. Utöver detta 

går information om felanmälan ut till 

akademins medarbetare två gånger/år 

enligt akademins lokala handlingsplan 

för arbetsmiljö 

 Tydliggöra avvikelserutin för 

studenter som inom VFU råkar ut 

för olycksfall eller skadar sig i 

samband med övningar vid KTC. 

Akademicontroller 180930 181231 Avvikelserutin gällande VFU till 

Kammarkollegiet finns på hemsida 

https://www.hb.se/Student/Akademin-

for-vard-arbetsliv-och-

valfard/Utbildningar---

vard/Verksamhetsforlagd-utbildning-

VFU1/Fragor-och-svar/  

Dock kvarstår att tydliggöra avvikelse i 

samband med övningar vid KTC 

 Fortsätta lyfta problem med 

städning till avdelningen Ekonomi 

för att säkerställa att städning vid 

KTC sköts enligt uppställda krav. 

Akademichef 180430 180630, 181231 Gjordes i maj månad och en ny 

organisering av städningen blev 

resultatet. 

 Tydliggöra högskolans arbete med 

HU för nyanställda genom att se 

över rutinerna för detta. 

Samordnare för hållbar 

utveckling 

181231 180630, 181231 Bristfällig uppföljning av detta mål. 

Fortsatt arbete krävs.  

 Uppdragsbeskrivning för 

Samordnare för hållbar utveckling 

ses över och uppdateras. 

Akademichef 180930 181231 I samband med att ny samordnare för HU 

utsågs tydliggjordes uppdraget muntligt 

samt finns även dokumenterat i 

ansvarsfälten i handlingsplanen. Dock 

kan ansvaret dokumenteras tydligare.  

 Tydliggöra innehåll i den 

delegering för labbansvarig som 

togs fram efter förra årets revision. 

Akademicontroller 180930 181231 Fortsatt arbete krävs för att tydliggöra 

delegeringen så att allt arbete på KTC 

blir hållbart och säkert för berörda lärare 

och studenter 

https://www.hb.se/Student/Akademin-for-vard-arbetsliv-och-valfard/Utbildningar---vard/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU1/Fragor-och-svar/
https://www.hb.se/Student/Akademin-for-vard-arbetsliv-och-valfard/Utbildningar---vard/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU1/Fragor-och-svar/
https://www.hb.se/Student/Akademin-for-vard-arbetsliv-och-valfard/Utbildningar---vard/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU1/Fragor-och-svar/
https://www.hb.se/Student/Akademin-for-vard-arbetsliv-och-valfard/Utbildningar---vard/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU1/Fragor-och-svar/
https://www.hb.se/Student/Akademin-for-vard-arbetsliv-och-valfard/Utbildningar---vard/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU1/Fragor-och-svar/
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I framtagandet av handlingsplanen har Akademichefens ledningsråd och Samordnare för hållbar utveckling Monica Lindblad och akademicontroller  

Ann-Sofie Rihs deltagit. Handlingsplanen kommer att följas upp löpande under året i Akademichefens ledningsråd vid fyra tillfällen preliminärt vid  

mötena i april, juni, oktober och december.  

 

Uppföljning: Detta förslag att följa upp handlingsplanen löpande visade sig inte helt relevant och dessutom onödigt tidsödande. Istället ges samordnare för 

hållbar utveckling kontinuerligt och vid behov tid för uppföljning av hållbar utveckling på vår akademi. Detta sker både vid akademichefens ledningsråd, 

akademimöte för all personal och ex programmöte.  


