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Välkommen!

• Tänk på att

- Ha din mikrofon på mute

- Skriv ditt namn i ditt fönster

- Ha din kamera påslagen

- Ställ eventuella frågor i chatt, vi besvarar så långt vi har möjlighet

- Ta en ergonomisk paus för dig själv emellanåt

- Presentationen läggs på HR-webben



Medverkande

- Mona Hansson, tf sektionschef, sektionen HR

- Anne Link, sektionschef Företagshälsovården

- Per Nordén, säkerhetschef, LU Byggnad

- Katarina Larsdotter Wendel, överskyddsombud

- Anna Sjösten, personalkonsult, sektionen HR

- Henriette Karling, arbetsrättsjurist, sektionen HR

- Linda Kuhn, psykolog, Företagshälsovården

- Jenny Palmgren, personalkonsult, sektionen HR

- Ann-Charlotte Dahlberg, säkerhetssamordnare, LU Byggnad

- Charlotte Hedin, kommunikatör, sektionen HR

- Mikael Bodelsson, prefekt, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Medicinska 
fakulteten



Agenda

• Beskrivning av LU:s krisledningsorganisation under pågående pandemi

• Kommentarer kring vanligt förekommande frågor

- Arbete hemifrån: arbetsmiljöansvaret, ergonomi, leda på distans

- Arbete utomlands

- Försäkringar

- Smittskydd

- Lokalrelaterade frågor

• PAUS

• Risk- och konsekvensbedömning 

• Stöd

• Håll i och håll ut



Organisation – Corona/covid-19

Rektor

Central 

krisledningsgrupp
Operativ arbetsgrupp (OAG)

corona@lu.se

Fakulteternas/verksamheternas 

Coronagrupper



Arbete hemifrån
• Arbetsmiljöansvar

• Ergonomi och utrustning

• Om någon skadar sig eller blir sjuk

• Arbetsuppgifternas art och arbetsledning



Att leda på distans - tips till dig oavsett var 
du och dina medarbetare jobbar



Fokusera på…

• Behåll kontakten

- med arbetsgruppen

- individuellt

• Tydliggör arbetsuppgifter

• Skapa struktur på arbetsdagarna

• Hantera oro

• Fysisk arbetsmiljö

• Vad behöver du göra härifrån och framåt?



Behåll kontakten med arbetsgruppen

• Regelbundna möten

• Stötta alla att lära sig tekniken

• Utvärdera vad som funkar för er



Individuell uppföljning

• Sträva efter regelbundna 

avstämningar

• Korta och ofta

• Hur? Vad funkar för dig och 

medarbetaren?



Tydliggör dina och dina medarbetares 
arbetsuppgifter

• Vad förväntas vem göra och när ska 

det vara klart?

• Mer detaljerad plan än ”i vanliga fall”

• Korta deadlines

• Konkreta mål



Skapa struktur på arbetsdagen

• När gör du vad? Gör en plan!

• Skapa rutiner-belöna dig när du 

klarar att hålla dig till dem!



Vid oro - behåll rutiner och arbetsmoral

• Uppmuntra till att fortsätta 

arbeta enligt plan

• Informera om läget ur 

verksamhetens perspektiv

• Bidra inte till spekulation

• Boka in social tid- t.ex. digital 

fika, after work, walk & talk



Fysisk arbetsmiljö - ergonomi



Återhämtning – kom ihåg att ta pauser



Vi behöver hjälpas åt!



Arbete utomlands
• Styrs av:

- vilket arbetsland 

- medborgarskap 

- aktuell överenskommelse



Försäkringar

• Arbetsskadeförsäkring

• Försäkring i samband med tjänsteresa



Smittskydd

• Smittskyddslag (2004:168)



Lokalrelaterade frågor

• Lokaler - hur många får vi vara på plats om vi måste träffas?

• Laborationer som måste utföras på plats - vad gäller?

• Vad har väktare för mandat?

• En student uppvisar sjukdomstecken. Får vi lov att avvisa?



PAUS

• Ergonomiska tricks från FHV

• 5 minuter på egen hand



Riskbedömning som metod för 
samordning

• Mikael Bodelsson, prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund





Mål:

Samordna coronarelaterade åtgärder för varje enskild våning



Resultat:

Uppmaning till PI:s att tillsammans göra riskbedömning och 

handlingsplan våningsvis



Risk assessment – a method of working
together

Common benefits

• Clarity

• Participation

• Safety – control of environment

• Follow-up the work environment

Support - employer

• Support to highlight different aspects

• Support to improve the work situation

• Support in the role of employer

Support - employee

• Understanding of decisions

• Opportunity for discussions how to 
improve work situation





Stöd

• Kontakta närmaste HR-funktion/personalsamordnare/arbetsmiljösamordnare

• Medarbetarwebben och HR-webben

• corona@lu.se

• Skyddsombud, huvudskyddsombud, överskyddsombud

• Företagshälsovården, kontakt

• Studenthälsan, kontakt

https://www.lu.se/om-universitetet/med-anledning-av-coronavirusetcovid-19
https://www.hr-webben.lu.se/faq-for-chefer-med-anledning-av-corona
mailto:foretagshalsovarden@fhv.lu.se
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan/kontakt-med-studenthalsan


Tips på utbildningar att gå tillsammans

• Webbinarie om ergonomi och att leda på distans, boka hos Foretagshalsovarden@fhv.lu.se

• Arbetsmiljö hemma (Partsrådet, e-utbildning) 

https://partsradet.se/arbetsomraden/arbetsmiljo/filmer-och-webbinarier/arbetsmiljo-hemma/

• Var går gränsen mellan arbetsliv och privatliv? (Suntarbetsliv, e-utbildning) 

https://digironden.suntarbetsliv.se/aktivitet/7-olika-satt-att-hantera-granserna/

• Hållbart medarbetarskap och ledarskap – när gränserna i arbetslivet och privatlivet 

förändras (Partsrådet, e-utbildning) https://utbildning.partsradet.se/lesson/introduktion/

mailto:Foretagshalsovarden@fhv.lu.se
https://partsradet.se/arbetsomraden/arbetsmiljo/filmer-och-webbinarier/arbetsmiljo-hemma/
https://digironden.suntarbetsliv.se/aktivitet/7-olika-satt-att-hantera-granserna/
https://utbildning.partsradet.se/lesson/introduktion/


Att hålla i, hålla ut och hålla ångan uppe

• Katarina Larsdotter Wendel, överskyddsombud vid LU



Hur tänkte du nu!!!



Kompetensresa 200km/h

Tillit

Varandra SO

HSOÖSO

HR
FHV

Digital fika

Digital AW

Ställtid
Promenadmöten

Våga ta beslut!

SoU

LU Byggnad




