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Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2019/2020 för Statsvetenskapliga 
institutionen 

 

Mål Aktivitet Ansvarig för 
genomförande 

Datum 
genomfört 

Uppföljning, ange hur 

Ha beredskap inför 
arbetsmiljöhändelser. 

Se över alla rutinbeskrivningar som 
rör arbetsmiljöarbetet. Uppdatera 
befintliga rutinbeskrivningar. Vid 
behov skapa nya 
rutinbeskrivningar. 

Adm chef Pågående Avrapportering skriftligt till vårt lokala 
arbetsmiljöråd.  

10 personer/år ska 
genomgå utbildning i 
ABC/första hjälpen. 

Erbjudande till personalen om att 
delta i Fastighetsavdelningens 
interna utbildning i ABC/första 
hjälpen. Totalt 10 personer, fördelat 
proportionerligt för varje personal-
kategori, bör genomgå utbildningen 
varje år. 

Adm chef Pågående, 
sker varje 
år. 

Närvarolistor sparas, inbjudan skickas ut 
varje år. 

Personalen ska ha 
kunskap om var SU:s 
hjärtstartare finns. 

Informera om var SU:s hjärtstartare 
finns för att nå all personal. 

Kommunikatören 
Skyddsombudet 

Pågående. Information på hemsidan. 
Information på alla våningsplan med 
hänvisning till hjärtstartaren. 
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Underlätta nyanställda 
lärares start vid 
institutionen 

 

- Arbetsintroduktion med 
information, bl.a. om systemet med 
kursansvariga lärare 
- Mentorskap för 
tillsvidareanställda lärare (inkl bitr 
lekt) 
- Lathund för visstidsanställda 
lärare 
- Informera och uppmuntra till 
pedagogisk utbildning och 
meritering. 

Studierektorer 2019-09-
01. 

Uppföljning genom intervjuer med nya 
lärare efter ett år, dvs 2020-09-01. 

 

Skapa en god 
undervisning för våra 
studenter. Skapa en god 
och seminariekultur 
såväl för våra anställda 
som våra studenter.  

 

 

De kursansvariga lärarna har 
samlad introduktion för nya lärare, 
eventuellt i samarbete med 
studierektor. 

Undervisningsupplägg presenteras 
av kursansvariga lärare vid 
lärarmöte som underlag för 
diskussion. Goda exempel. 

CeULs kurs ”Introduktion till 
undervisning” för doktorander och 
övriga forskare/lärare med ingen 
eller liten erfarenhet av att 
undervisa.  

Utbildning/information om 
härskartekniker för både lärare och 
studenter. Som ett första steg: 

Kursansvariga 
Studierektorer 
grund- och 
avancerad nivå 

Start 2019 Löpande avrapportering 
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Frågan om härskartekniker tas upp 
på ett lärarmöte som 
studierektorerna initierar. 

Stärka den interna 
forskningsmiljön. 

 

- Uppmuntra till deltagande vid 
institutionens forskardagar. Där har 
seniora och juniora forskare en 
naturlig mötesplats. 
- Göra institutionens pågående 
seminarier mer attraktiva för 
forskare, lärare och doktorander. 
- Månadsutskick till internlistan 
med kommande dagordningar till  
profilseminarium och 
arbetsseminarium.  
- Använd institutionens interna 
kalender mer aktivt för att locka 
fler deltagare i sammanhang det är 
möjligt/önskvärt. 
- Fortsätta anordna interna 
allmänna workshops för 
forskningsansökningar. 

Prefekt 
Studierektor för 
utb på forskarnivå 
FUR 

 

Löpande Utvärdering i strategiplanen för 
forskning? 

Reducera stress bland 
doktoranderna 

Samlad information i form av 
introduktion till 
forskarutbildningen.  
- Anställningsvillkor (tiden som 
stipendiat) 
- Förväntningar från doktoranden, 

Studierektor för 
utb på forskarnivå 
Handledare 
Adm chef 

2019, start. 
Pågående. 

Löpande rapportering från SR, 
handledare och adm chef. 
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studierektor och handledare. 
(förbokade möten med studierektor) 

Artikelbyggarkursen bör 
återupprättas. 

Kursen ” Introduktion till 
undervisning”, anordnas av 
Centrum för 
universitetslärarutbildning (CeUL) 
vid SU. Kursen vänder sig till 
doktorander och forskare med liten 
eller ingen undervisningserfarenhet. 
Motsvarar 3 hp. 

Doktoranderna auskulterar hos 
seniora lärare inför att de ska börja 
undervisa. 

Karriärvägledning för 
doktorander 

- Avstämningssamtal med 
studierektor för utbildning på 
forskarnivå under första året och 
efter halva avhandlingsarbetet. 
- Pedagogisk meritering. 

Studierektor för 
utb på forskarnivå 
FUR 

Start 2019 Intervju med doktorander efter 
disputation. 

 

Ökad transparens vad 
gäller finansiering av 
doktoranders 
konferensdeltagande och 

Löpande informera om de gällande 
policys som finns vid institutionen.  

Studierektor för 
utb på forskarnivå 
Adm chef 

2019  
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tilldelning av IT-
resurser. 

Förebygga psykisk 
ohälsa hos doktorander 

Utbildning av handledare kring 
psykisk ohälsa i form av workshop 
(2-3 tim) anordnad i samarbete med 
Centrum för 
universitetslärarutbildning (CeUL) 

Studierektor för 
utb på forskarnivå 
Adm chef 

Start ht19? Återkommande tillfällen vid behov. 
Utvärdering av utbildningen. 

Främja en god social 
miljö och en ”vi-anda”. 

- Aktiviteter i form av AW med 
t.ex. pingis 1 gång/termin 

- Fortsätta med Mingelfika sista 
fredagen i månaden 

Studierektorer 
Prefekt 
Adm chef 

Redan 
startat 

Löpande synpunkter från de som deltar 

Utarbeta bra back-up för 
administrationen vid 
oplanerad frånvaro. 

Detaljerade arbetsbeskrivningar för 
alla funktioner. 

Identifiering av de mest 
kritiska/mest sårbara 
arbetsuppgifterna. 

Adm chef Pågår Årlig översyn och uppdatering 

Klart: 2019-09-01 

Skapa ett medvetande 
bland lärare/forskare om 
att administrativ 
personal inte har 
förtroendearbetstid. 

Löpande information. Prefekt 
Studierektorer 
Adm chef 

Pågår Löpande 
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Till ”Banken” för övervägande till kommande handlin gsplaner: 
 
Mål Aktivitet Ansvarig för 

genomföran
de 

Datum 
genomfört 

Kommentar 

Brown-bag-lunch för 
forskningsdiskussioner 

Lunchmöte var 14:e dag för att 
sprida information om den egna 
forskningen. 

Någon bör 
vara ansvarig 
för 
strukturen. 

 Det finns idag flera forum för diskussion av 
forskning. Finns det tid och intresse för ett 
ytterligare? 

 
 
Klart för avrapportering: 
 
Mål Aktivitet Datum 

genomfört 
Kommentar 

Personalen ska bli mer delaktiga i 
utformningen av mål och aktiviteter i 
institutionens handlingsplan för 
arbetsmiljöarbetet.  

Alla personalgrupper 
ska få möjlighet att 
diskutera mål och 
aktiviteter. 

2019-03 Alla personalgrupper har haft möjlighet att diskutera mål 
och aktiviteter. Doktorandrådet, Studentorganisationen 
SVÄR och den administrativa personalen har haft 
diskussioner. För gruppen lärare/forskare skedde 
informationsutbytet via mail. 

Skapa oss en överblick av alla 
riktlinjer som rör arbetsmiljöarbetet. 
Sammanställning av alla riktlinjer. 

Inventering av 
institutionens 
befintliga dokument  

Ht 2018 Rapportering under vt 2019 i vårt lokala arbetsmiljöråd. 

 


