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1. Inledning 
Uppsala universitetet har anställda, gästforskare, stipendiater, doktorander med flera som ofta 
reser utomlands i tjänsten. Ibland går resorna till områden med ökad säkerhetsrisk. Riskerna 
kan delas upp i flera kategorier: 

• Allmänna, som stora trafikolyckor, tågkrascher, stora strejker, kriminalitet 
• Geografiska, som oroshärdar, krigszoner, våldshandlingar, kidnappning 
• Naturkatastrofer, som jordbävningar, tsunamis, vulkanutbrott 
• Andra faror i naturen, som glaciärsprickor, sandstormar, rovdjur 

2. Organisationsbeskrivning 
Vid längre utlandsresa eller utlandsstationering av större personalgrupp bör en 
organisationsbeskrivning för uppdraget upprättas. Detta underlättar ansvarsroller samt interna 
kontaktvägar. 

Att tänka på vid organisationssammansättningen: 

• Vilka roller ska ingå i organisationen? 
• Kommer samarbete med lokal organisation ske, om ska de ingå i vår organisation eller 

vi i deras? 

2.1 Bakgrundskontroll 
Bakgrundskontroll av t.ex. eventuella samarbetspartners, står de för samma etiska värderingar 
som Uppsala universitet osv. 

Att tänka på vid en bakgrundskontroll: 

• Vad är syfte och mål med bakgrundskontrollen? 
• Vad skall inhämtas? 
• På vilket sätt? 
• Vilka källor ska användas? 

3. Tjänstereseförsäkring 
Tjänstereseförsäkringen gäller vid alla inrikes- och utrikesresor som anställda och 
uppdragsgivare gör för Uppsala universitets räkning. Försäkringen gäller under hela 
tjänsteresan och motsvarar ett vanligt reseförsäkringsskydd. Glöm inte att ta med ”Swedish 
State Business Travel Insurance Certificate”. Kontakta administratören på din 
institution/motsvarande för att få försäkringskortet. 

Mer om tjänstereseförsäkringen finns att läsa på: 
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- Medarbetarportalen https://mp.uu.se/web/info/stod/resor-ny/forsakring 

- Kammarkollegiets hemsida https://www.kammarkollegiet.se/forsakringar/tjansteresor-
och-utlandsarbete/tjanstereseforsakring/statens-tjanstereseforsakring 

Kontaktuppgifter Kammarkollegiet 
På kontorstid går det bra att kontakta Kammarkollegiet om du har några frågor eller om du 
har råkat ut för en skada även om du befinner dig i utlandet. 

Kammarkollegiets telefonnummer +46 54 22 12 00 eller forsakring@kammarkollegiet.se. Om 
du hamnar i en nödsituation och snabbt behöver hjälp kontakta Falck Global Assistance. på 
telefon +46 8 587 717 49, Fax: +46 8 505 939 13 eller fga@se.falck.com. 

3.1 Falck Global Assistance 
Falck Global Assistance är av Kammarkollegiet upphandlat assistansföretag. FGA och 
Kammarkollegiet har samarbetat i ca 15 år, nuvarande avtal löper3+1+1 år från 2015. 

FGA hjälper till vid akuta sjukdomsfall eller olyckor, man kan också kontakta dem för 
medicinsk rådgivning dygnet runt i hela världen. Rådgivning och hjälp av FGA gäller för alla 
kammarkollegiets reseförsäkringar. FGA tillhandahåller svensktalande personal i assistansen 
och svensktalande läkare och sjuksköterskor. Detta är ett krav från Kammarkollegiet för att 
missförstånd osv ska undvikas i stressade situationer. 

Olika tjänster FGA kan bistå med vid akut sjukdomsfall/olycka: 

• Prövar om det är akut sjukvård. 

• Ger upplysning om sjukhus landet. 
FGA tillhandahåller ett register över sjukhus som uppfyller ett antal ställda krav, dessa 
sjukhus kontrolleras regelbundet av FGA. 

• FGA ställer betalningsgaranti till aktuellt sjukhus samt genomför kostnadskontroll. 

• Granskar behandlingsplan inför inläggning på sjukhus. Detta för att säkerhetsställa att 
den tilltänkta vården är proportionerlig (för att undvika över/undervård). 

• Vid ett akut sjukdomsfall/olycka där patienten blir intagen på ett sjukhus med 
undermålig standard kan FGA ordna sjuktransport till annat sjukhus. 

Innan utlandsstationering/resa kan alltid FGA kontaktas för information om rekommenderade 
vårdinrättningar. Detta är särskilt lämpligt vid resa till länder med bristande sjukvård, men 
även vid resa till högkostnadsländer som USA. Vid längre utlandsuppdrag eller uppdrag med 
större personalgrupp är det rekommenderat att informera FGA. 

  

https://mp.uu.se/web/info/stod/resor-ny/forsakring
https://www.kammarkollegiet.se/forsakringar/tjansteresor-och-utlandsarbete/tjanstereseforsakring/statens-tjanstereseforsakring
https://www.kammarkollegiet.se/forsakringar/tjansteresor-och-utlandsarbete/tjanstereseforsakring/statens-tjanstereseforsakring
mailto:fga@se.falck.com
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Informera alltid FGA:  

• Vid utlandsstationering/resa när anställda eller medföljande som omfattas av 
Kammarkollegiets försäkringar ej har svenskt medborgarskap. 

• Vid uppdrag som innebär att personal kommer vara stationerade på en plats där det 
saknas internationell flygplats. FGA kan då ge information om tidsramar och 
eventuella begränsningar vid medicinsk evakuering. 

4. Planering inför resan 
Vare sig destinationen på resan är inrikes, utrikes, högriskland eller riskområde kan man med 
lite förberedelser och information minimera och lättare undvika onödiga risker genom en god 
planering. 

Vid utrikesresor behöver man mer förberedelser och information än vid till exempel en 
inrikesresa. Informationen behöver vara allt från landets historia, seder, religion, politik, 
brottslighet, klimat, sjukdomar med mera. En lite mer ingående omvärldsanalys är starkt 
rekommenderat, speciellt vid resa till lite mer utsatta regioner och vid längre vistelser i landet. 

Information om bland annat världens olika kontinenter, länder, olika konflikter världen med 
mera kan hittas på www.ui.se (Utrikespolitiska institutets hemsida). Andra informations 
källor är till exempel https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/index.html, http://ucdp.uu.se/, Google samt andra medier. 

4.1 Allmänt 

Ta reda på så mycket som möjligt om boendet/hotellet samt närområdet där du planerat att bo. 
Det mesta går att få reda på innan resan till exempel genom en Google och mediasökning. De 
delar som du inte kan få information om innan resan kan erhållas genom att prata med 
eventuella samarbetspartners som finns på plats och/eller ringa eller maila hotellet i fråga. 

Att tänka på vid boende på hotell 

• Större och internationella hotellkedjor har oftast högre och bättre säkerhet på deras 
hotell. Dock kan även detta innebära att hotbilden är större, t.ex. är hotell där mycket 
amerikaner ofta bor en potentiellt mer attraktiv måltavla för olika terrororganisationer. 

• Titta efter olika säkerhetscertifieringar på hotellets hemsida, oftast får man inte dessa 
certifieringar om man inte uppfyller krav på t.ex. brand- och gästsäkerhet. 

• Ta gärna med en resebrandvarnare, det tekniska brandskyddet kan ha brister på en del 
håll i världen. 

http://www.ui.se/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/index.html
http://ucdp.uu.se/
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• Boka rum mellan våningsplan 3–6. Våningsplan tre är oftast för högt upp för att 
inbrottstjuvar ska klara av att bryta sig in genom fönster/balkong. Våningsplan sex är 
oftast tillräckligt lågt för att brandstegsbilar ska kunna nå med sina stegar vid brand. 

• Rum nära trapphus eller nödutgångar underlättar om man snabbt behöver lämna 
hotellet. 

Boende annat 
Vid boende på annat sätt under en längre period till exempel lägenhetshus, bungalows o.s.v. 
bör brandsläckare och brandvarnare införskaffas samt upprättande av en utrymningsplan. 

Kontokort 
Skriv ner alla kortnummer på de kort som tas med på resan, samt det internationella 
spärrnumret till aktuell kortutfärdare. Informationen sparas och förvaras på ett sådant sätt att 
det är lätt tillgängligt om kontokorten skulle förloras. Informationen om kortnummer och 
spärrnummer förvaras helts på separata ställen, kortnummer i förseglat kuvert inlåst i till 
exempel hotellets värdeskåp. 

Handbagage/bagage 
Egendom som är stöldbegärligt, viktigt, ömtåligt som till exempel arbetsdokument, 
resehandlingar, mediciner, telefoner, bärbar dator med mera bör packas ner i handbagaget. 

Vassa föremål till exempel fickkniv, sax eller liknande och viss mängd vätska kan vara 
förbjudet att medföra i handbagaget vid flygresa. Regler kan skilja mellan EU-land och övriga 
länder, därför är det viktigt att ta reda på sådan information innan resan. För information ta 
kontakt med aktuellt flygbolag. 

Det är viktigt att du packar ditt bagage själv och vet vad väskorna innehåller, och lämna de 
inte obevakade. Detta eftersom du kommer stå som ansvarig för vad som medförs vid 
eventuell kontroll. Därför ska du vara extra försiktig med att ta emot presenter utomlands om 
du inte är helt säker på vad de innehåller. Undvik att transportera någon annans bagage genom 
tull eller säkerhetskontroll, skulle de innehålla något olagligt är det du som kommer stå som 
ansvarig. Var extra vaksam på ditt bagage vid till exempel check-in på flygplatsen eller 
hotellet eller vid besök i tax-free, bagagetjuvar passar oftast på när du är upptagen med annat. 

Vid uppmärkning av bagage är en dubbelsidig namnlapp att föredra, adressen bör inte vara 
synlig utan att man ska behöva öppna upp namnlappen. På namnlappen bör följande uppgifter 
finnas med: ditt namn, adress och telefonnummer till ditt tilltänkta boende. Inuti ditt 
incheckade bagage kan det vara lämpligt att förvara en tydlig lapp med ovanstående uppgifter 
samt dina svenska uppgifter, förslagsvis din universitetsadress samt växelnummer. Detta 
underlättar för identifiering av flygbolaget vid borttappat bagage. 
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4.2 Informationsinhämtning från svenska myndigheter 

• Utrikesdepartementet 
Tillhandahåller information om världens alla länder, kontaktuppgifter till svenska 
ambassader och konsulat samt avrådan för resa till vissa högriskländer. Informationen 
kan antingen hämtas från deras hemsida eller deras app ”UD Resklar” den finns 
tillgänglig till både IOS och Android telefoner. 

• Svenska ambassader eller konsulat 
Man kan vända sig till den svenska ambassaden/konsulatet i aktuellt land alternativt 
ambassad/konsulat i angränsande land. De kan bistå med detaljerad information 
gällande säkerhetsläge, praktiska detaljer m.m. Förfrågan bör göras i god tid före 
avresa eftersom det kan ta ett tag att få återkoppling. 

Http://www.swedenabroad.com/sv-SE/ lista på svenska ambassader och konsulat för 
respektive land. Kort information gällande säkerhetsläge, aktuella händelser, hälso- 
och sjukvård m.m. återfinns också här. 

• Polisen/Säkerhetspolisen 
Hit kan man vända sig för rådfrågning angående säkerhetsrelaterade frågor. 

Högriskländer/områden 
Utrikesdepartementet bedömer och listar länder som faller under denna kategori. Vilka länder 
som faller under denna kategori hittas på http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/. 

4.3 Omvärldsanalys 

Förslag på vad som kan ingå i en omvärldsanalys: 

• Historisk och nutids förståelse av landets politiska, sociala, ekonomiska och kulturella 
bakgrund. 

• Analys av eventuella aktörer och samarbeten, hur vi relaterar till dem och de till oss. 
• Analys av politisk och militär utveckling i landet eller grannländer. 
• Analys av kriminella aktiviteter i landet, vad är inriktningen, kan vi drabbas? 
• Hur kommer vi påverka vår omgivning i landet? 
• (Högrisk länder) Finns det väpnade grupper (miliser), vilka strategier har de, hur ser 

lokalbefolkningen på dem? 
• Naturkatastrofer, är det vanligt? Vilken typ? 
• Kan vår närvaro uppfattas provocerande? 
• Hur är situationen i grannländer, går det att resa via dem? Finns risk för invasion från 

grannländer m.m.? 

  

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/
http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/
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4.4  Riskförteckning 
Vid planering inför resan är det rekommenderat att analysera vilka risker man kan tänkas råka 
ut för. Både vad det gäller resan, landet, området och det planerade arbetet. 

Punkter att ta i beaktande vid upprättande av riskförteckning: 

1. Vilka risker finns? 
2. Vilken hotbild finns, aktörsdrivna som icke aktörsdrivna? 
3. Vilka är våra identifierade sårbarheter? 
4. Rekommenderade åtgärder? 

4.5 Resplan 
En resplan kan innefatta följande: 

• Syfte med resan (semester, arbetsrelaterat m.m.) 
• Resrutt med detaljer kring flighter och hotell (inkl. telefonnummer), denna 

information kan fås av resebyrån vid beställning. 
• Kontaktinformation (namn, adress och telefonnummer) till alla platser/personer du 

avser besöka. 
• Schema för hela resan innehållande alla aktiviteter och praktiska arrangemang. 
• Om ni reser flera tillsammans rekommenderas att alla resenärer har sin egen resplan. 

Se till att din chef (vid arbetsresa) och anhöriga får en kopia på resplan med 
kontaktinformation. Kom ihåg att meddela alla eventuella förändringar. 

Förvara en utskriven kopia på resplanen i handbagaget. 

4.6 Beredskapsplan 
En beredskapsplan är ett samlingsdokument för en specifik utrikesresa eller 
utlandsstationering. I planen presenteras t.ex. geografiska platser, aktiviteter och kontaktvägar 
som är fastslagna för de olika moment där Uppsala universitet har praktiska arrangemang 
eller på annat sätt är ansvariga för. 

Målet är att planen i ett samlat dokument ska kunna ge en översikt över områden, aktiviteter, 
moment och ansvarig personal. Målet med planen är ytterligare att ansvariga vid Uppsala 
universitet ska ha kännedom om de planerade aktiviteterna och beredskapen kring dessa. 

Syftet med planen är att skapa en samsyn över organisationens engagemang, öka 
möjligheterna för en tydlig kommunikation, och på ett konstruktivt sätt öka samarbetet med 
övriga aktörer. 
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Exempel på punkter i en beredskapsplan: 

• Organisationens definition av kris 
• Uppdraget 

o Förberedelser 
o Boende/lokaler 
o Brandberedskap 
o Sjukvårdsberedskap 
o Försäkringar 
o Eventuell bevakning 

• Ledning och organisation 
o Ansvarsområden 
o Krisorganisation 

• När och hur aktiveras krisorganisationen 
• Interna och externa kontaktuppgifter 
• Operativ beredskapsplan 

o Riskområden 
Identifierade riskområden/scenarier 

o Åtgärdslista 
Åtgärder för att hantera riskerna samt minimera konsekvens vid inträffad risk 

4.7 Kontinuitetsplanering 
En plan över olika scenarier som kan inträffa och hur organisationen ska förhålla sig till dem. 
Ska arbetet fortsätta och i så fall hur, eller ska organisationen avveckla och evakuera. 

Scenarierna är olika negativa händelser t.ex. bombhot, naturkatastrof, statskupp eller 
olyckor/dödsfall i organisationen. 

4.8 Evakueringsplan 
En plan för att snabbt kunna evakuera medarbetare från området eller landet. Beroende på 
situation kan kanske inte den planerade ut resrutten användas t.ex. stängd flygplats p.g.a. 
statskupp. Därför är det bra att se över alternativa resvägar. 

Vid alternativ resväg genom grannländer kan visum behövas, därför kan det vara bra att 
kontrollera sådant i planeringsfasen av själva resan/utlandsstationeringen. Andra aspekter att 
ta i beaktande är vilka transportmedel som är lämpligt/tillgängligt att använda sig av beroende 
på situation, t.ex. bil, båt eller publika transportmedel. 

4.9 Sjukdom/vaccination/läkarintyg 

Information om vanliga sjukdomar och vilka vaccinationer som kan behövas till respektive 
land kan hittas här https://www.1177.se/Tema/Vaccinationer/. 

https://www.1177.se/Tema/Vaccinationer/
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EU-kort och annan viktig dokumentation 
Om du reser inom Europa bör du ha packat ner ditt Europeiska försäkringskort. Om du inte 
har ett, se till att beställa ett från försäkringskassan senast två veckor innan avfärd. Med EU-
kortet garanteras du nödvändig vård i det allmänna sjukvårdssystemet och du betalar alltid 
lika mycket för vården som landets invånare. 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/re
sa_utomlands. 

Det är rekommenderat att du tar med ett läkarintyg på engelska från din läkare om: 

• Du lider av någon sjukdom. 
• Du regelbundet använder receptbelagda mediciner. 

Intyget kan underlätta för dig när/om: 

• Du behöver sjukvård. 
• Förlorat dina mediciner och behöver nya. 
• Kunna visa upp vid tullkontroll, vissa mediciner kan vara narkotikaklassade i andra 

länder. 

Mediciner inom Schengen 
Vissa mediciner som är godkända i Sverige klassas som narkotika i andra länder. För att se 
om dina mediciner är narkotikaklassade i Sverige se: https://lakemedelsverket.se/LMF/.  

För intyg om medförande av narkotikaklassat läkemedel inom ramen för medicinsk 
behandling enligt Schengenkonventionen artikel 75 se: Schengenintyg för medförande av 
narkotikaklassat läkemedel.pdf eller https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Rad-
om-lakemedel/Resa-med-lakemedel/?ar=True 

Mediciner utanför Schengen 
För att kontrollera vilka mediciner som är godkända att föra in i landet ska respektive lands 
ambassad eller konsulat frågas. Vid godkännande från ambassaden eller konsulatet är det 
viktigt att ett officiellt dokument upprättas och skrivs under, för att sedan tas med på resan. 
Vid resa till Indien, Pakistan, Turkiet och flera länder i mellanöstern ska extra försiktighet 
vidtas. Straffen vid olaglig införsel kan vara väldigt höga. 

Länk till regeringskansliets diplomatlista som innehåller kontaktuppgifter till ambassader i 
Sverige: https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-
affairs/diplomatic-portal/the-stockholm-diplomatic-list/  

4.10 Pass och visum 

Gör fotokopior av ditt pass, visum och biljetter. Förvara dem på ett annat ställe än dina 
original.  Vid tjänsteresa sker ansökan om visum via Lingmerths resebyrå 
https://mp.uu.se/web/info/stod/resor-ny/visum  

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands
https://lakemedelsverket.se/LMF/
https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/blanketter/PDF/schengenintyg-intyg_f_medforande_av_narkotikaklassat_lakemedel.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/blanketter/PDF/schengenintyg-intyg_f_medforande_av_narkotikaklassat_lakemedel.pdf
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/diplomatic-portal/the-stockholm-diplomatic-list/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/diplomatic-portal/the-stockholm-diplomatic-list/
https://mp.uu.se/web/info/stod/resor-ny/visum
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Resa inom EU 
Svenska medborgare eller andra EU-medborgare ska ha med sig pass eller nationellt id-kort 
vid resa till ett annat EU-land eller land inom Schengenområdet. Det är krav på att kunna 
legitimera sig och visa sitt medborgarskap, enda undantaget är inom de nordiska länderna där 
det räcker att medföra svenskt körkort. 

Vid resa inom EU behöver passet eller det nationella id-kortet giltighetstids vara längre än till 
datum för hemresan. Observera att flygbolagen kan ha andra regler gällande giltighetstid, och 
med resa med flyg är det deras regler som gäller. Därför rekommenderas det att passets 
giltighetstid sträcker sig minst sex månader framåt från datumet för hemresan. 

Resa till länder utanför EU 
Kräver ett giltigt pass och oftast ett visum för inresa. Giltighetstiden för passet kan variera 
från land till land, dock så kräver de flesta flygbolag att passet ska vara giltigt i minst sex 
månader och att datumet för hemresan inte överskrider giltighetstiden. För tåg, båt, bil eller 
andra sätt att färdas på kan andra regler gälla, för information kontakta ambassad eller 
konsulat i respektive land. 

Svenska ambassaden eller konsulatet i det landet du befinner dig kan hjälpa till med nytt pass 
om det skulle förloras. Rekommendation är att ta med sig fotokopia av passat samt två nya 
passfoton, detta underlättar förfarandet vid ansökan om nytt pass. 

Visum till angränsande länder 
Vid resa till mindre säkra länder rekommenderas att även ansöka om visum till något av de 
angränsande länderna. Detta underlättar vid snabb evakuering, t.ex. om oroligheter i landet 
skulle uppstå på grund av statskupp eller liknande. Vid sådana tillfällen brukar landets 
flygplatser vara avstängda, och ända möjligheten för evakuering är att ta sig över gränsen till 
ett av grannländerna. 

Förlorat pass 
Om du förlorat ditt pass under din resa finns det möjlighet att ansöka om ett provisoriskt pass. 
Detta kan göras på den svenska ambassaden i landet, enbart vissa konsulat kan utfärda 
provisoriska pass. På https://www.swedenabroad.se hittar du information om svenska 
ambassader och konsulat. 

Provisoriska pass som utfärdas är i A4-format och utfärdas främst för en enkel resa hem till 
Sverige men kan i vissa fall utfärdas för en specifik resa till annat land och tur och retur. 

Följande krävs vid ansökan om nödpass/provisoriskt pass: 

• Personlig inställelse. 

• Vid ansökan hos utlandsmyndighet som har fotostation behöver ingen 
ansökningsblankett fyllas i eller foto medtagas då ansökningsförfarandet är detsamma 
som för vanligt pass (med undantag av fingeravtryckstagning). 

https://www.swedenabroad.se/
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• Vid ansökan hos utlandsmyndighet/konsulat utan fotostation fylls en blankett i, som 
finns på myndigheten, samt 2 passfoton medtages som får vara högst 6 månader 
gamla. 

• Polisrapport om passet är stulet. 

• Ordinarie pass kommer att spärras. 

• Giltig fotolegitimation. 

• Om utlandsmyndigheten så kräver: personbevis ej äldre än 1 månad. 

• För personer under 18 år krävs samtliga vårdnadshavares medgivande. 

• Betala den aktuella avgiften i lokal valuta med betalkort eller kontant. 

• Ordinarie pass spärras alltid vid utfärdande av provisoriskt pass. 

5. Under resan 
Generella tips 

• Håll dig informerad om lokala lagar och regler. 

• Var extra uppmärksam på barer och restauranger. Håll koll på ditt glas och lämna det 
inte obevakat. 

• Före avresa bör du läsa på om de vanligaste riskerna på destinationerna. Vilka typer av 
bedrägerier är vanliga? 

• Ta inte emot “tjänster”, även om det påstås vara en gentjänst eller av ren välvilja. 
Detta är ett vanligt bedrägeri för att leda bort din uppmärksamhet. 

• Undvik att fotografera i närheten av myndighetsbyggnader eller militära anläggningar. 

• Diskutera inte religion eller inhemsk politik med personer du möter, oavsett om det är 
en affärsbekant eller någon som exempelvis arbetet på ditt hotell. 

• Bär med dig numret till Sveriges ambassad eller närmaste konsulat. Detta gäller under 
hela resan, från ankomst till hemresa. 

Risk- och brottsmiljöer 

• Rör dig alltid på platser där det finns människor och platser som är bra upplysta, var 
uppmärksam på saker som inte verkar passa in i normalbilden. 

• Om du använder kontanter, ta bara med ut det som kan behövas för dagen/kvällen 
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• Om du tror att du kan vara förföljd, uppsök en plats med mycket människor t.ex. 
restaurang, café och ring polisen. 

• Var uppmärksam på ficktjuvar när du rör dig igenom folkmassor eller där trängsel kan 
uppstå. 

5.1 Allmänt 

Bagageförseningar och egendomsskada 
Händelser av detta slag anmäls till transportören, förseningsintyg eller ett skadeintyg (PIR-
rapport) ska begäras. Ersättning krävs direkt av flygbolaget, tjänstereseförsäkringen ersätter 
endast utgifter i samband med utresan. Vid förseningar behöver inte Kammarkollegiet en 
anmälan, utan nödvändiga inköp kan göras på plats. Alla kvitton på dessa inköp ska sparas, 
högsta ersättningsbelopp samt mer information hittas på Kammarkollegiets hemsida. 

Boendet 

• Byt hotell eller boende om något skulle vara tveksamt ur säkerhetssynpunkt, kontakta 
aktören du bokat igenom och förklara situationen. 

• Lokalisera närmaste nödutgångar och vart de leder. 

• Vid vistelse i hotellrummet, se till att dörren alltid är stängd och låst även 
säkerhetskedjor eller liknande. Lämna aldrig dörren öppen och obevakad, inte ens för 
en kort period. 

• Förvara ett par skor, hotellnyckel, plånbok, mobil och ficklampa nära sängen på 
natten. Detta för att snabbt kunna utrymma rummet/lägenheten vid till exempel 
utrymningslarm. 

• Om någon oanmäld plötsligt knackar på din hotelldörr och påstår att de är 
hotellpersonal, ring ner till receptionen och fråga om de skickat upp någon. Öppna 
aldrig dörren förrän du identifierat personen utanför. 

• Använd alltid titthålet i dörren (om det finns) innan du öppnar dörren, vid osäkerhet 
öppna inte. Om du befinner dig på hotell kan du alltid kontakta hotellets 
säkerhetspersonal/reception. 

Om något inträffar 
På kontorstid går det bra att kontakta Kammarkollegiet om du har några frågor eller om du 
har råkat ut för en skada även om du befinner dig i utlandet. 

Kammarkollegiets telefonnummer +46 54 22 12 00 eller forsakring@kammarkollegiet.se. Om 
du hamnar i en nödsituation och snabbt behöver hjälp kontakta Falck Global Assistance. på 
telefon +46 8 587 717 49, Fax: +46 8 505 939 13 eller fga@se.falck.com. 

mailto:fga@se.falck.com
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Skadeanmälan skickas in till Kammarkollegiet. Du hittar anmälan på 
www.kammarkollegiet.se.  

Vid akut sjukdom eller olycksfall 
Kom ihåg att: 

• Snarast uppsöka läkare och/eller sjukhus. 
• Se till att få läkarintyg och spar kvitton på egna utlägg. 
• Vid allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada kontakta Falck Global Assistance för att 

få hjälp med exempelvis betalningsgarantier till sjukhus utomlands, hemtransport 
m.m. 

Vid stöld, rån eller överfall 
Om du blir utsatt för brott på resan ska du omedelbart: 

• Anmäla händelsen till polisen. 
• Begär att få en kopia på polisanmälan (glöm inte att få den på engelska). 
• Har du blivit av med kontokort eller resecheckar, spärra dessa omedelbart. 
• Skicka in skadeanmälan till Kammarkollegiet. 

Bevisbördan vid ansökan om ersättning ligger hos försäkringstagaren, bilder och kvitton på 
sakerna som till exempel stulits kan vara ett krav för att få ut ersättning. Ersättning kan även 
sökas för olika kostnader och utlägg som uppstått i samband med brottet. 

Personskador som uppkommit i samband med brott ska undersökas och dokumenteras av 
läkare. Alla intyg, dokument och kvitton på utlägg ska sparas och bifogas med 
ersättningsansökan. 

5.2 Transport 
Att inte köra bil själv i vissa länder är klokt, detta på grund av trafikläget och trafikkulturen 
som kan skilja sig avsevärt från vad man är van vid. I vissa länder kan det även finnas risk att 
utsättas för korrupta poliser, som genom påhittade trafiköverträdelser och böter försöker 
pressa dig på pengar. 

Rekommenderat sätt att ta sig från flygplats eller tågstation är att använda sig av förbokad 
transport (hyrbil eller taxi) eller att man tas emot av någon från dem man besöker. 

Åka taxi 

• Använd bara officiella taxibilar. Fråga hotellpersonalen om råd vid val av taxi. 

• Se till att taxin använder taxametern. Gör upp om priset i förväg om möjligt. 

• Använd din magkänsla. Om något känns fel med föraren, bilen eller situationen i 
allmänhet, kliv inte in i bilen utan avvakta och välj annat transportmedel. 

http://www.kammarkollegiet.se/
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• Sitt helst i baksätet. Använd säkerhetsbälte. Kontrollera att nackstödet är justerat efter 
din längd. 

Undvik att förbeställa taxin allt för lång tid innan avresa. Det gör att en eventuell bedragare 
eller tjuv får god tid på sig till att förbereda ett rån eller en kidnappning. Beställ hellre nära 
inpå avresa, via ditt hotell. 

Köra bil 
Innan du hyr en bil ska följande tänkas på: 

• Använd endast bilar bokade genom resebyrån eller annan pålitlig förmedling, se till att 
du har försäkring för bilen och ansvarsskada. 

• Kontrollera om du behöver internationellt körkort. För internationellt körkort se: 
https://www.motormannen.se/resa-med-bil/internationellt-koerkort/ 

• Se till att bilen är i gott skick och att det inte finns några synliga skador som kan 
påverka bilens körförmåga. 

• Mellanklassbilar eller större bilar är att föredra. 

• Se till att du vet vägen till destinationen eller att du har tillgång till 
navigationsutrustning. 

• Se till att du alltid har minst en halv tank drivmedel. 

• Parkera på väl upplysta parkeringsplatser så nära din destination som möjligt. 

• Lämna aldrig värdesaker eller konfidentiella dokument i bilen. 

• Ha alla dörrar och fönster stängda och låsta under körning. 

• Användandet av mobiler, navigationsutrustning eller liknande ska minimeras under 
körning. 

Publika transporter 
Planera din resa innan så du vet med vilka turlinjer, bussnummer med mera du ska åka med 
och var, så du inte hamnar på villovägar. 

Åker du buss, tåg eller andra publika transportmedel: 

• Se upp för ficktjuvar. 

• Tänk på att klumpighet och klumpighets ”olyckor” många gånger kan vara planerade 
och ett sätt att distrahera dig medan något stjäls av dig. 

• Se alltid upp med nya ”trevliga” bekanta när du reser. 



 

16(18) 

UPPSALA UNIVERSITET BILAGA 2 TILL RUTINER FÖR FYSISK SÄKERHET – 
PERSONSÄKERHET (UFV 2018/68) - REKOMMENDATIONER 
FÖR SÄKERT RESANDE 

SÄKERHETSAVDELNINGEN 2018-12-05 
 

• Ha alltid koll på din väska med mera, är det trångt förvara hellre din väska framåt/ på 
magen. 

Transport till fots 

• Undvik att promenera ensam efter mörkrets inbrott. 

• Identifiera platser som anses otrygga lokalt och undvik att besöka dessa. 

• Större folksamlingar bör undvikas. Var extra vaksam i närheten av större knutpunkter 
som tunnelbanestationer, shoppingcenter och torg. 

• Om en för dig okänd person börjar tala med dig utan ett tydligt syfte bör du undvika 
en konversation. Gå lugnt därifrån och låtsas att du inte förstår språket/det som sägs. 

5.3 Krishantering 
Uppsala universitets krisorganisation har utformats för att ge stöd till ledning och chefer att 
hantera kriser. Kriser kan i detta sammanhang vara av olika karaktär. Det kan handla om 
händelser som drabbar enskilda eller grupper likväl som verksamheten eller organisationen 
som helhet. 

Exempel på vad som kan karaktärisera en kris är en allvarlig händelse som: 

• Drabbar plötsligt, oväntat och oförutsägbart. 
• Är utanför berördas och/eller Uppsala universitets kontroll. 
• Kan förorsaka stora förändringar i livet och/eller mänskligt lidande. 
• Uppfattas utgöra ett allvarligt hot mot individ, grupp och/eller organisation. 
• Kan skada förtroendet för Uppsala universitet. 

Exempel på händelse som kan utlösa en kris är: olyckor, dödsfall, hot och våld, skada på 
infrastruktur, skadegörelse/sabotage, brand, allvarliga brister i arbetsmiljön, IT-incidenter, 
skada på varumärket eller andra allvarliga händelser av motsvarande dignitet. 

Olika typer av kriser: 

Plötslig: En plötslig händelse kan vara en olycka, dödsfall, brand eller skada på infrastruktur 
m.m. Larmning sker oftast direkt i samband med händelsen och krisen är ett faktum. 

Smygande: En kris kan komma smygande genom en rad händelser med kopplingar till 
varandra. Berörda inom organisationen har sannolikt redan information om händelserna och 
efter en samlad bedömning av händelseutvecklingen kan beslut tas om att sammankalla 
krisorganisationen. 

Förtroendekris: Vid en förtroendekris är det myndighetens trovärdighet som blir ifrågasatt. 
En sådan händelse skulle t.ex. kunna utlösas av bedrägerier, oaktsamhet med statens resurser, 
tvivelaktiga beslut eller fusk. 
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Krishanteringsarbetet 
Krishanteringsarbetet vid universitetet bygger på 3 principer: 

Ansvarsprincipen  
Innebär att den som har ansvaret för en viss verksamhet under normala förhållanden, har 
motsvarade ansvar för verksamheten under en kris. 

Likhetsprincipen  
Innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska vara 
densamma såväl under normala förhållanden som under kris. 

Närhetsprincipen  
Innebär att en kris, i första hand och så länge det är möjligt, ska hanteras där den inträffat och 
av den/de som är närmast ansvariga och berörda. 

Chefens ansvar 
En chef ansvarar för sin verksamhet, personal samt studenter även under en kris, och ansvarar 
för att larma krisledningen i samband med en krissituation. 

Chefen ansvarar för att information når ut till anställda och studenter om gällande riktlinjer 
och rutiner vid en kris. Det är viktigt att chefen säkerställer att kontaktlistor till medarbetare 
och medarbetares anhöriga finns tillgängliga för att en snabb kontakt ska kunna upprättas med 
medarbetare och/eller anhöriga vid behov. 

I vissa fall är en händelse av sådan omfattning eller karaktär att ansvaret för kris-hanteringen, 
efter beslut av krisledningen, flyttas från ansvarig chef till kris-organisationen. 

Krisorganisation 
Uppsala universitets krisorganisation består av krisledningen, krisledningsstöd och fyra 
krisgrupper; kommunikation, HR, Student och IT. Krisledningen leder det strategiska arbetet 
med krisen. Krisgrupperna utför det operativa krishanteringsarbetet på uppdrag av 
krisledningen. För samtliga funktioner i krisorganisationen finns det utsedda ersättare. 

Krisledningen rapporterar till universitetsledningen som i sin tur rapporterar till konsistoriet 
och departementet. 

Om det vid komplexa händelser finns behov av samordning av krisgrupper och krisstöd kan 
rollen som stabschef aktiveras. 

Tjänsteman i beredskap (TIB) är en informationsmottagare och en operativ resurs till 
krisledningen. TIB är bemannad året runt alla dygnets timmar. TIB larmas via universitetets 
larmnummer 018-471 25 00. 

Rapporteringsvägar 
För att krisledningen ska ha tillgång till all information från alla händelseområden är det 
viktigt att inträffade händelser och vidtagna åtgärder enligt närhet-, likhets- och 
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ansvarsprincipen kommuniceras med krisledningen eller krisorganisationen i de fall den är 
aktiverad.  

Först när all information från olika krisområden är inhämtad av krisledningen, eller 
krisorganisationen i de fall den är aktiverad, kan en bearbetning påbörjas för att därefter 
delges universitetsledningen. 

Universitetsledningen rapporterar till konsistoriet. 

5.4 Tillbud och incidentrapportering 

För information om tillbud och incidentrapportering se:  

- https://mp.uu.se/web/info/anstallning/stod-arbetsmiljo/arbetsmiljo-ao/tillbud 

- https://mp.uu.se/web/info/anstallning/stod-arbetsmiljo/arbetsskada 

Vid utlandsstationering eller tjänsteresa i större arbetsgrupp är det rekommenderat att bygga 
upp en intern organisation för hantering av tillbud och incidenter på plats. Även om tillbud 
och incidenter hanteras på plats ska de rapporters in centralt enligt instruktionerna ovan. 

6. Efter resan 
Om du varit sjuk under utlandsvistelsen kan det vara klokt att genomgå en läkarundersökning 
för att undvika följdskador senare i livet. Det är även bra att kontrollera alla transaktioner på 
ditt kreditkort. 

Glöm inte att dela med dig av dina erfarenheter, både positiva och negativa till dina kollegor 
och andra verksamheter inom universitetet. 

https://mp.uu.se/web/info/anstallning/stod-arbetsmiljo/arbetsmiljo-ao/tillbud
https://mp.uu.se/web/info/anstallning/stod-arbetsmiljo/arbetsskada
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