
 
 

Hållbarhetsplan 2019 – Sophiahemmet Högskola 

Sophiahemmets policy för hållbar utveckling 
Sophiahemmet har en koncernövergripande policy för hållbar utveckling som tydliggör koncernens 

strävan efter att ständigt bli bättre inom följande fyra perspektiv: 

 Vi arbetar patientsäkert. Bemötande, delaktighet, information, mätningar, uppföljningar, 
återkoppling, kompetensutveckling. 

 Vi arbetar hälsofrämjande. Minskad belastning från kemikalier, luftföroreningar, buller, 
läkemedelsrester inklusive antibiotika. Hälsosam arbetsmiljö. Leverera rätt hälso- och 
sjukvård samt rätt utbildning. 

 Vi arbetar klimat- och resurseffektivt. Minskad energiförbrukning, kloka transporter, 
minskning av medicinska och medicintekniska gaser, utveckling av drift och förvaltning av 
fastigheterna, hänsyn till kretsloppet, återvinning, avfallshantering. 

 Vi integrerar hållbarhetsfrågor i forskning och utbildning. Studenter och medarbetare bidrar 
genom kunskap och engagemang till en framtida hållbar samhällsutveckling. 

Högskolans hållbarhetsplan kopplar till det sistnämnda perspektivet som har som övergripande mål 
att höja medvetandenivån om hållbar utveckling.  Hållbarhetsplanen omfattar planering av 
aktiviteter för 2019 och en uppföljning av aktiviteter för 2018.  

 

Hållbarhetsplan för högskolan 2019 
Fokusområden  Aktiviteter   Kommentar 

 

Hållbar utveckling ska 
tydliggöras och 
medvetandegöras i alla 
utbildningar  

 

Examensmål och/eller lokala utbildningsmål i 
förhållande till de globala målen ska finnas i 
utbildningsplanen för samtliga 
utbildningsprogram på grundnivå och avancerad 
nivå 

Ligger kvar 
från 2018 

 Skapa en nätbaserad introduktionsdel i hållbar 
utveckling 

Ligger kvar 
från 2018 

 Se över samtliga kursplaner för att säkerställa att 
de lokala målen i utbildningsplanerna gällande 
de globala målen är beaktade vid utvecklandet 
av kursplan 

Ny! 

 Utbyta erfarenheter och kunskap gällande 
integrering av hållbarhetsfrågor i utbildningar 
med andra lärosäten: 
-Delta i konferensen Rethinking Higher Education 
30/3 för att lyssna till erfarenheter av andra 
lärosäten.  
-Utbyta erfarenheter gällande integrering av 
hållbarhetsfrågor i utbildningarna med Ersta 
Sköndal Bräcke högskola genom den 
gemensamma utbildningen 

Ny! 



 
 

Stärka forskningsanknytningen 
i utbildningar om hållbar 
utveckling 

Inventering och kartläggning av 
forskningsprojekt med relevans för hållbar 
utveckling 

Ligger kvar 
från 2018 

Främja studentmedverkan Utveckla programvärdering som liknar 
kursvärdering i att den kopplar till de lokala 
målen (och således till hållbarhet) 

Ligger kvar 
sen 2018 

 Se över agendor för olika möten på avdelningar, i 
nämnder, råd och kommittéer för att undersöka 
behovet och tydliggöra syftet med en stående 
punkt på agendan om hållbarhet 

Ny! 

 

 

Avslutade aktiviteter 2018 
 Medvetandegjort hållbar utveckling i sjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet 

genom föreläsningar av svenska FN-förbundet. Kommer att genomföras årsvis och streamas 

och delas till studenter och medarbetare. 

 

 Främjat studentmedverkan genom att skapa generisk kursvärdering som inkluderar frågor 

kopplade till kursmål (i de fall hållbarhet inkluderas i kursplanen som lärandemål). 

   

 


